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Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema 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 impartei-
xen ensenyaments de règim general no uni-
versitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Kitty, del Prat de Llobregat, 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.

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

Sant Feliu de Llobregat, 30 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: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08060460.
Denominació: Kitty.
Adreça: Ctra. de la Marina, 65, baixos, lo-
cal B.
Titular: Melània Méndez Navarro.
NIF: 46750037F.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat Kitty, del Prat de Llobregat, amb efec-
tes 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: 2 unitats amb una
capacitat per a 30 llocs escolars.

(03.262.088)

RESOLUCIÓ ENS/3085/2003, d’1 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sol Solet, de Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Sol Solet, de Premià
de Mar, en petició d’ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació preescolar, 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, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema 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 ense-
nyaments 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
Sol Solet, de Premià de Mar, per ampliació
d’unitats de l’etapa d’educació preescolar,
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 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, 1 d’octubre 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 MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).

Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Núm. de codi: 08059500.
Denominació: Sol Solet.
Adreça: c. del Pilar, 21-23.
Titular: El Cuc, SCP.
NIF: G59579144.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació preescolar, en 1 unitat amb
capacitat per a 20 places escolars i amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’educació preescolar el centre im-
partirà el currículum de l’educació infantil de
primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 61 llocs es-

colars.

(03.268.011)

RESOLUCIÓ ENS/3086/2003, d’1 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Patufet, de Vilassar de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Patufet, de Vilassar de
Mar, en petició d’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació preescolar, es va instruir l’ex-
pedient 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; 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 ense-
nyaments 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 Pa-
tufet, de Vilassar de Mar, per ampliació
d’unitats de l’etapa d’educació preescolar,
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 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.
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Barcelona, 1 d’octubre 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 MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Vilassar de Mar.
Localitat: Vilassar de Mar.
Núm. de codi: 08058738.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Sant Pau, 6.
Titular: M. Carmen López López.
NIF: 37796835.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació preescolar, en 1 unitat amb
capacitat per a 8 llocs escolars i amb efec-
tes 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:
4 unitats amb capacitat per a 49 llocs es-

colars.

(03.268.012)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte 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 Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: instal·lació fo-

tovoltaica a l’institut d’ensenyament secun-
dari Joan Oró, de Martorell, i a l’institut d’en-
senyament secundari Camps Blancs, de
Sant Boi de Llobregat (exp. 1048/03).

b) Termini d’execució: un mes i mig.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: 60.191,07
euros (IVA inclòs).

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

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

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 3c.

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

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 trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant 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, 15 d’octubre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.288.065)

RESOLUCIÓ ENS/3095/2003, de 9 d’oc-
tubre, de modificació del concert educatiu
del centre docent privat Paideia, de Bar-
celona.

Per la Resolució ENS/1937/2003, de 13
de juny (DOGC núm. 3914, de 30.6.2003),
es van renovar els concerts educatius de
centres docents privats d’educació especi-
al, i es va concertar al centre docent privat
Paideia, de Barcelona, 12 unitats, 15 tutors
d’aula, 2 fisioterapeutes, 3 logopedes i 7
educadors.

El centre ha comunicat que per errada va
sol·licitar un tutor d’aula en lloc d’un tècnic
superior, professional que ja mantenia en el

concert educatiu anterior i per tant sol·licita
que es modifiqui el concert educatiu d’edu-
cació especial.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del cen-
tre docent privat Paideia, de Barcelona, amb
codi 08004523, en el sentit que s’especifi-
ca a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003/04.

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

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

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

Barcelona, 9 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Paideia.
Codi: 08004523.
Concert resultant: 12 unitats, 14 tutors d’au-
la, 1 tècnic superior, 2 fisoterapeutes, 3 lo-
gopedes i 7 educadors.

(03.281.073)

RESOLUCIÓ ENS/3129/2003, de 14 d’oc-
tubre, de modificació de la Resolució ENS/
2121/2003, de 7 de juliol, per la qual s’au-
toritzen els programes de garantia social que
es podran impartir durant el curs 2003-04.

Per la Resolució ENS/2121/2003, de 7 de
juliol (DOGC núm. 3925, de 15.7.2003), es
van autoritzar els programes de garantia
social que es podran impartir durant el curs
2003-2004.

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

Resolc:

Modificar l’annex de la Resolució ENS/
2121/2003, de 7 de juliol, en el sentit se-
güent:

A la pàgina 14027, 1a columna, 2n parà-
graf, centre organitzador Ajuntament de
Viladecans, on diu:

“Perfil: auxiliar d’instal·lacions d’electrici-
tat, aigua i gas, auxiliar de cuina.”,

ha de dir: “Perfil: auxiliar d’electricitat i
lampisteria, auxiliar de cuina.”.

A la pàgina 14027, 1a columna, 4t parà-
graf, centre organitzador Confederació Sin-
dical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, on diu:

“Perfil: auxiliar d’electricitat i manteniment,
auxiliar de manteniment mecànic.”,

ha de dir: “Perfil: auxiliar de manteniment
d’electricitat, auxiliar de manteniment me-
cànic.”.

A la pàgina 14027, 3a columna, 6è parà-
graf, centre organitzador IES Juan Manuel
Zafra, on diu:

“Perfil: auxiliar d’instal·lació de telefonia i
televisió per cable, auxiliar de torner-fres-
sador.”,

ha de dir: “Perfil: auxiliar d’instal·lació de
telefonia, auxiliar de torner-fressador.”.

A la pàgina 14028, 3a columna, 1r parà-
graf, centre organitzador Escola de Perru-
queria Colomer, SCP, on diu:

“Codi: 08043048.”,
ha de dir: “Codi: 08960215.”.

A la pàgina 14029, 1a columna, 9è parà-
graf, centre organitzador ISC Escola Profes-
sional, on diu:

“Codi: 08005904.”,
ha de dir: “Codi: 08960217.”.

A la pàgina 14032, 2a columna, 1r parà-
graf, centre organitzador Consorci Ripollès
Desenvolupament, on diu:

“Codi: 08960214.”,
ha de dir: “Codi: 17960018.”.

A la pàgina 14032, 3a columna, 4t parà-
graf, centre organitzador ECA de les Bor-
ges Blanques, on diu:

“Nombre de grups: 2, un per cada per-
fil.”,

ha de dir: “Nombre de grups: 1.”.

A la pàgina 14034, 1a columna, 5è parà-
graf, centre organitzador Fundació Barberà
Promoció, on diu:

“Perfil: auxiliar d’impressió òffset, auxiliar
en planxisteria i pintura d’automòbils, auxi-
liar de mecànic de vehicles lleugers.”,

ha de dir: “Perfil: auxiliar en impressió de
serigrafia, auxiliar en planxisteria i pintura
d’automòbils, auxiliar de mecànic de vehi-
cles lleugers.”.

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, les persones interessades po-
den interposar potestativament recurs de re-
posició, previ al recurs contenciós adminis-
tratiu, davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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 qualse-
vol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seu interessos.

Barcelona, 14 d’octubre de 2003

P. D. (Resolució ENS/16/2003, DOGC de
17.1.2003)

M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

(03.286.103)

RESOLUCIÓ ENS/3068/2003, de 14 d’oc-
tubre, per la qual s’aproven les plantilles de
personal docent dels centres docents pú-
blics dependents del Departament d’Ense-
nyament per al curs 2003-2004.

El Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel
qual es regula l’adscripció dels mestres al
primer cicle de l’educació secundària obli-
gatòria i la readscripció als centres d’edu-
cació infantil i primària, la normativa transi-
tòria dels desplaçaments per modificació de
les plantilles docents, el desenvolupament
dels requisits d’especialització, i el pla de
formació i capacitació per a la recol·locació
del professorat (DOGC núm. 2172, de
23.12.1996), modificat per Decret 214/
2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3446, de
6.8.2001), estableix en el seu article 17.2
que el Departament d’Ensenyament publi-
carà cada curs escolar les plantilles dels
centres docents, com a conseqüència de
l’adequació dels llocs de treball docent.

D’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional 2 del Decret 67/1996, modi-
ficat per Decret 214/2001, de 24 de juliol
(DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), als llocs
de treball dels serveis educatius els és apli-
cable la normativa que estableix el capítol 3
del mateix Decret.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Aprovar les plantilles de personal do-
cent dels centres docents públics depen-
dents del Departament d’Ensenyament per
al curs 2003-2004.

—2 A l’annex 1 figuren les plantilles dels
centres públics d’educació infantil i primà-

ria i d’educació especial, i de les zones
escolars i agrupacions rurals, distribuïdes
per delegació territorial, municipi i centre,
les quals inclouen els llocs de treball exis-
tents per a personal docent del cos de
mestres dels que estableix l’article 10 del
Decret 67/1996, de 20 de febrer, abans es-
mentat, i les dotacions corresponents a
l’àrea de religió catòlica, als ensenyaments
artístics i als tallers de llengua que preveu el
punt 3 de l’annex de la Resolució de 20 de
maig de 2003, que dóna instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres
docents públics d’educació infantil i primà-
ria de Catalunya per al curs 2003-04 (Full
de disposicions i actes administratius del
Departament d’Ensenymanet núm. 961, de
juny de 2003). Les places que hi consten
en números decimals són dotacions de jor-
nada inferior a la completa.

—3 A l’annex 1 esmentat s’indiquen els
centres qualificats com d’atenció educativa
preferent i s’especifiquen, així mateix, els
llocs de treball de caràcter singular definits
per les resolucions d’11 de febrer de 2002
(DOGC núm. 3577, de 18.2.2002) i ENS/89/
2003, de 21 de gener (DOGC núm. 3809,
de 28.1.2003), per les quals es van convo-
car els concursos específics de mèrits per
tal de proveir llocs de treball docents de
caràcter singular en centres públics d’en-
senyaments no universitaris que tenen au-
toritzat un pla estratègic.

—4 A l’annex 2 figuren les plantilles de per-
sonal docent corresponent a centres d’en-
senyaments secundaris, escoles oficials
d’idiomes i escoles d’arts amb indicació dels
centres qualificats com d’atenció educativa
preferent.

—5 A l’annex 2 esmentat s’indiquen tam-
bé els llocs de treball que es detallen a
continuació:

5.1 Els llocs definits per garantir l’aten-
ció qualitativa del centre de les diverses ne-
cessitats i interessos de l’alumnat que pre-
veu l’apartat 1.2.6 de l’annex 1 de la
Resolució de 25 de juny de 2003, que dóna
instruccions per a l’organització i el funcio-
nament dels centres docents públics d’edu-
cació secundària de Catalunya per al curs
2002-2003 (Full de disposicions i actes ad-
ministratius del Departament d’Ensenya-
ment, núm. 920, d’agost de 2002), prorro-
gades per la Resolució de 20 de maig de
2003.

5.2 Les dotacions assignades als tallers
d’adaptació escolar que preveu l’annex 2
de la Resolució de 20 de maig, menciona-
da en el punt anterior.

5.3 Les dotacions assignades als tallers
de llengua que preveu l’apartat 3.2 de l’an-
nex 1 de la Resolució de 20 de maig de
2003.

5.4 Els llocs de treball docent de caràc-
ter singular definits per les resolucions d’11
de febrer, i de 21 de gener de convocatòria
de concursos específics de mèrits per tal
de proveir llocs de treball docents de ca-
ràcter singular en centres públics d’ense-
nyaments no universitaris que tenen auto-
ritzat un pla estratègic.

5.5 Les dotacions assignades a pro-
fessors especialistes que corresponen als
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professionals contractats per impartir de-
terminades àrees o matèries de la forma-
ció professional específica a l’empara del
que preveu l’article 33.2 de la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu (BOE núm.
238, de 4.10.1990).

—6 A l’annex 2, les places corresponents
als diferents centres es distribueixen per de-
legació territorial, municipi, centre i llocs de
treball amb especificació del requisit d’es-
pecialitat si s’escau, i amb diferenciació de
les corresponents a cossos d’ensenyaments
secundaris, les corresponents al cos de
mestres i les ocupades per professorat en
règim de contractació laboral. Les que cor-
responen al cos de mestres són les asse-
nyalades amb la (E) al final del nom de l’es-
pecialitat, i les ocupades per personal labo-
ral són les assenyalades amb la (L) al final
del nom de l’especialitat.

Les places que hi consten en números de-
cimals són dotacions de jornada inferior a
la completa.

També s’hi inclouen les places del cos de
professors especials d’instituts tècnics d’en-
senyament secundari a extingir que corres-
ponen a les especialitats d’educació física,
professors assumits per la Llei 19/1979 i
ensenyaments de la llar. En conseqüència,
les dotacions d’educació física constaran
per duplicat als centres en què coexisteixin
places destinades a funcionaris de diferents
cossos.

—7 A l’annex 3 figuren les plantilles dels
serveis educatius.

—8 Tots els llocs de treball que consten
als annexos es classifiquen com a bilingües
quant als coneixements de llengua catala-
na i castellana, i també aranesa a era Val
d’Aran.

—9 Aquestes plantilles tenen efectes d’1
de setembre de 2003.

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

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

Barcelona, 14 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Plantilles dels centres públics d’educació
infantil i primària i d’educació especial, i
de les zones escolars i agrupacions ru-
rals

(1) Centre d’educació educativa preferent.
(2) Centre específic d’educació especial.
(3) Zones/agrupaments rurals.
(PE) Lloc de treball de caràcter singular per

pla estratègic.

Llocs de treball Dotacions

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona educativa: Barcelona ciutat

Municipi: Barcelona

08002770 CEIP Àgora
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08002484 CEIP Aiguamarina
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50
Taller de llengua ..................................... 0,50

08037814 CEIP Alexandre Galí
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043784 CEIP Àngels Garriga
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08047741 CEIP Antaviana
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043103 CEIP Antoni Balmanya
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,47
Taller de llengua ..................................... 0,50

Llocs de treball Dotacions

08033501 CEIP Antoni Brusi
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08052670 CEIP Auró
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07

08002678 CEIP Ausiàs March
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001595 CEIP Baixeras (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,56
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002174 CEIP Baldiri Reixac
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08043747 CEIP Baloo
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08013408 CEIP Barcelona
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,93

08002411 CEIP Baró de Viver (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48
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Llocs de treball Dotacions Llocs de treball Dotacions Llocs de treball Dotacions

08043796 CEIP Barrufet
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002228 CEIP Bernat de Boïl (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,47

08035431 CEIP Bogatell
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08002915 CEIP Brasil
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08002277 CEIP Calderón de la Barca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001674 CEIP Can Clos (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

08013411 CEIP Carles I
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043814 CEIP Carlit
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08001832 CEIP Castella (1)
Educació infantil ......................................... 5

Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035441 CEIP Catalònia
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08046293 CEIP Cavall Bernat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08001789 CEIP Cervantes (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,56
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002320 CEIP Ciutat Comtal (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1

08001819 CEIP Collaso i Gil (1)
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 12
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua .......................................... 1

08002587 CEIP Concepción Arenal (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08002666 CEE Concha Espina (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 11
Audició i llenguatge ..................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08043802 CEIP Costa i Llobera
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 2

08013081 CEIP Coves d’en Cimany (1)
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13
Taller de llengua ..................................... 0,50

08058416 CEIP Diagonal-Mar
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 1

08001923 CEIP Diputació
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08039434 CEIP Doctor Ferran i Clua
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

08001716 CEIP Dolors Monserdà-Santapau
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,36

08044201 CEIP Dovella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08001856 CEIP Drassanes (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

08002681 CEIP Duran i Bas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08002599 CEIP Eduard Marquina (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
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Religió catòlica ...................................... 0,53

08002745 CEIP El Carmel (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,14
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001650 CEIP El Polvorí (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,44

08045057 CEIP El Sagrer
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 2
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1

08002344 CEIP El Turó
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002459 CEIP Elisenda de Montcada (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,89
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039483 CEIP Els Horts
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001911 CEIP Els Llorers
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042329 CEIP Els Xiprers
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002290 CEIP Emili Juncadella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002873 CEIP Emilia Pardo Bazán
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,39
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002952 CEIP Enric Granados (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,62
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001807 CEIP Escola de la Concepció
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08046281 CEIP Estel-Guinardó
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08052669 CEIP Ferran Sunyer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 3
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,17

08032634 CEIP Ferrer i Guàrdia (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08040357 CEE Folch i Camarasa (2)
Educació especial ...................................... 8

08002721 CEIP Font d’en Fargas
Educació infantil ......................................... 5
Educació infantil (PE) .................................. 2
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08002009 CEIP Francesc Macià
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002460 CEIP Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08002071 CEIP Gayarre
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002654 CEIP General Prim
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08043966 CEIP Heura
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08043255 CEIP Ítaca
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08002630 CEIP Joan Antoni Parera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08042305 CEIP Joan Miró
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07

08002231 CEIP Joan XXIII
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
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Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002927 CEIP Joaquim Ruyra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,96

08002216 CEIP Josep Maria de Sagarra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042780 CEIP Josep Maria Jujol
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,96

08035544 CEE Josep Pla (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ................................... 10
Religió catòlica ...................................... 0,18

08039835 CEIP Jovellanos
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043474 CEIP L’Estel
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08041751 CEIP La Caixa
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,89

08002198 CEIP La Farigola de Vallcarca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08035428 CEIP La Farigola del Clot
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002563 CEIP La Mar Bella
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08033523 CEIP La Muntanyeta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08039495 CEIP La Palmera
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08002575 CEIP La Pau (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08039525 CEIP La Sedeta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08043841 CEIP Lavínia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08037802 CEIP Les Corts
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08052657 CEIP Les Glòries Catalanes
Educació infantil ......................................... 6

08002010 CEIP Lluís Vives
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002629 CEIP Lope de Vega
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08001947 CEIP Mallorca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002186 CEIP Mare de Déu de
Montserrat

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64

08035465 CEIP Mare Nostrum
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 1

08054022 CEIP Marinada
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50

08002800 CEIP Mas Casanovas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08054903 CEIP Mediterrània (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039471 CEIP Mercè Rodoreda
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
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08041179 CEIP Mestre Enric Gibert i
Camins

Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08002897 CEIP Mestre Morera (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001820 CEIP Milà i Fontanals (1)
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08055932 CEIP Miquel Batllori
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1

08002034 CEIP Miquel Bleach (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002204 CEIP Montseny
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08001649 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002061 CEIP N-I de Pràctiques
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,94
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002058 CEIP N-II de Pràctiques
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,73
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043851 CEIP Nabí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08052165 CEIP Octavio Paz
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08053571 CEPA Oriol Martorell
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40
Dansa (Castanyoles) .............................. 0,50
Dansa (Dansa clàssica) .......................... 1,66
Dansa (Dansa creativa) .......................... 0,50
Dansa (Dansa creativa i contemporània) ...... 1
Dansa (Dansa espanyola i flamenc) ........ 0,33
Dansa (Dansa tradicional i bolera) .......... 0,50
Dansa (Pianista acompanyant) ............... 1,99
Dansa (Rítmica Dlacroze i Llenguatge

Musical) .................................................. 1
Dansa (Treball Físic i Educació Postural) . 1,50
Música (Cant coral) ..................................... 1
Música (Clarinet) .................................... 1,34
Música (Fagot) ....................................... 0,33
Música (Flauta de bec) ................................ 1
Música (Flauta travessera) ........................... 1
Música (Guitarra) ................................... 0,50
Música (Llenguatge musical) ....................... 5
Música (Oboè) ....................................... 0,33
Música (Piano) ............................................ 4
Música (Saxo) ........................................ 0,66
Música (Trombó) .................................... 0,50
Música (Trompeta) ................................. 0,33
Música (Viola) ........................................ 0,50
Música (Violí) .............................................. 4
Música (Violoncel) .................................. 1,16

08043863 CEIP Orlandai
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08031794 CEIP Palma de Mallorca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08001601 CEIP Parc de la Ciutadella (1)
Educació infantil ......................................... 4

Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,50

08002988 CEIP Pare Poveda
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,94

08031800 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08043267 CEIP Pau Casals-Gràcia
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08052621 CEIP Pau Romeva
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08013457 CEIP Pegaso
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 3
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001790 CEIP Pere Vila
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002022 CEIP Perú
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,76
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043875 CEIP Pit-Roig
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
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Educació especial ...................................... 1

08001731 CEIP Poeta Foix
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043279 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002885 CEIP Prosperitat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08043115 CEIP Provençals
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08013305 CEIP Ramon Berenguer III
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,68
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002976 CEIP Ramon Casas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,72

08001777 CEIP Ramon Llull
Educació infantil ....................................... 12

Educació primària 17
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002393 CEIP Ramón Menéndez Pidal
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002447 CEIP Ramón y Cajal
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5

Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002113 CEIP Rius i Taulet
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001868 CEIP Rubén Darío (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043887 CEIP Sagrada Família
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2

08002541 CEIP Sant Antoni Maria Claret
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002903 CEE Sant Joan de la Creu (2)
Educació especial ...................................... 8
Audició i llenguatge ..................................... 1

08002617 CEIP Sant Joan de Ribera
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,46
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002289 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002733 CEIP Sant Josep de Calassanç
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Religió catòlica ...................................... 0,53
Taller de llengua ..................................... 0,50

08002307 CEIP Sant Josep Oriol
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08002551 CEIP Sant Pere Nolasc
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08035477 CEIP Santiago Rusiñol
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1

08037863 CEIP Seat
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67

08037841 CEIP Splai
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08043899 CEIP Tàber
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 2

08043292 CEIP Tabor
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08039513 CEIP Taxonera (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,88

08002526 CEIP Tibidabo
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002368 CEIP Timbaler del Bruc
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035453 CEIP Tomàs Moro
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039537 CEIP Torrent d’en Melis
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08002812 CEIP Tresfonts
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043838 CEIP Turó del Cargol
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08002538 CEIP Víctor Català
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08052785 CEIP Vila Olímpica
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ......................... 10
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08002642 CEIP Virrei Amat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Religió catòlica ...................................... 0,49
Taller de llengua ..................................... 0,50

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona educativa: Arbúcies

Municipi: Viladrau

17004189 CEIP Els Castanyers-ZER
Guilleries

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,12

08059287 ZER Guilleries (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Arenys de Mar

Municipi: Arenys de Mar

08000153 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ....................................... 15
Educació primària ..................................... 21
Educació primària, anglès ........................... 4
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 3
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Arenys de Munt

08000165 CEIP Sant Martí
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

08055890 CEIP Sobirans
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: Caldes d’Estrac

08015004 CEIP Sagrada Família
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

Municipi: Canet de Mar

08015302 CEIP Mare de Déu de la
Misericòrdia

Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,56
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

08025289 CEIP Sant Andreu de Llavaneres
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 13

Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08057242 CEIP Serena Vall
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,62

Municipi: Sant Cebrià de Vallalta

08977707 Agr. Rural Alt Maresme (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, música .......................... 1

08025800 CEIP El Pi Gros
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Sant Iscle de Vallalta

08025071 CEIP Vallalta
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3

Municipi: Sant Pol de Mar

08027225 CEIP Sant Pau
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

08032592 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Badalona

Municipi: Badalona

08000414 CEIP Alexandre Galí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3

08001509 CEIP Antoni Botey
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041571 CEIP Artur Martorell
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
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Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08037887 CEIP Baldiri Reixac
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,36

08033857 CEIP Baldomer Solà (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Taller de llengua ..................................... 0,50

08001479 CEIP Borí i Fontestà (1)
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08000402 CEIP Feliu i Vegues
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08037899 CEIP Folch i Torres
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041581 CEIP Gitanjali
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08044508 CEIP Ítaca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08036135 CEIP Joan Coret
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08036342 CEIP Joan Llongueras
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035404 CEIP Joan Miró
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035416 CEIP Josep Boada (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041167 CEIP Josep Carner
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08041568 CEIP Jungfrau
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08034953 CEIP Llibertat
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035854 CEIP Llorens i Artigas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,24
Taller de llengua ..................................... 0,50

08000384 CEIP Lola Anglada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08034965 CEIP Margarida Xirgu
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08040345 CEIP Mercè Rodoreda
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08035398 CEIP Miguel Hernández
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08036147 CEIP Pau Picasso
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08035878 CEIP Pere de Tera
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,94

08001391 CEIP Planas i Casals
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08059639 CEIP Progrés
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

08039422 CEIP Rafael Alberti
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08037875 CEIP Rafael Casanova
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48

08044296 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08000372 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08000396 CEIP Ventós i Mir
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Zona educativa: Bagà

Municipi: Bagà

08001522 CEIP Galceran de Pinós
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Gósol

25001709 CEIP Santa Margarida-ZER Alt
Berguedà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Guardiola de Berguedà

08018005 CEIP Sant Llorenç
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: la Pobla de Lillet

08022860 CEIP Lillet A. Güell
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Saldes

08024947 CEIP Pedraforca-ZER Alt
Berguedà

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Sant Julià de Cerdanyola

08018017 CEIP L’Albiol-ZER Alt Berguedà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,10

Municipi: Vallcebre

08056811 ZER Alt Berguedà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

08030728 CEIP Serrat Voltor-ZER Alt
Berguedà

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Zona educativa: Berga

Municipi: Avià

08000271 CEIP Santa Maria d’Avià
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Berga

08014668 CEIP de la Valldan-ZER Berguedà
Centre

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

08014620 CEIP Sant Joan
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,32

08014681 CEIP Santa Eulàlia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Borredà

08014796 CEIP de Borredà-ZER Berguedà
Centre

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Cercs

08029015 CEIP Sant Salvador
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Montmajor

08021983 CEIP Gira-sol-ZER Baix Bergue-
dà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: Vilada

08058088 ZER Berguedà Centre (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08031046 CEIP Serra de Picamill-ZER
Berguedà Centre

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Calella

Municipi: Calella

08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

08015119 CEIP La Minerva
Educació infantil ......................................... 5

Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Malgrat de Mar

08019873 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42
Taller de llengua ..................................... 0,50

08019927 CEIP Marià Cubí i Soler
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Palafolls

08022598 CEIP Les Ferreries de Palafolls
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08060423 CEIP Palafolls
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Pineda de Mar

08022801 CEIP Antoni Doltra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42
Taller de llengua ..................................... 0,50

08044028 CEE Horitzó (2)
Educació especial .................................... 13
Audició i llenguatge ..................................... 2

08022835 CEIP Jaume I
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,66
Taller de llengua ..................................... 0,50

08045045 CEIP Mediterrània
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08045033 CEIP Montpalau
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
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Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08053421 CEIP Pineda de Mar
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Santa Susanna

08028515 CEIP Santa Susanna
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Tordera

08059093 CEIP d’Hortsavinyà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

08030467 CEIP Ignasi Iglesias
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,78

Zona educativa: Castellet i la Gornal

Municipi: Castellet i la Gornal

08016033 CEIP Montanyans-ZER Cep de Sis
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1

Zona educativa: Centelles

Municipi: Aiguafreda

08000359 CEIP La Muntanya
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

Municipi: Balenyà

08001534 CEIP Joan XXIII
Educació infantil ......................................... 5
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Centelles

08016185 CEIP Ildefons Cerdà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Santa Eugènia de Berga

08028059 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 4

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Seva

08029027 CEIP Farigola
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,30

08041714 CEIP Les Basseroles-ZER
Guilleries

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3

Municipi: Taradell

08029283 CEIP El Gurri-ZER La Plana
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

08029301 CEIP Les Pinediques
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Tona

08030421 CEIP L’Era de Dalt
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Gironella

Municipi: Casserres

08015651 CEIP Princesa Làscaris
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Gironella

08058091 ZER Baix Berguedà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

08017645 CEIP de Gironella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,38
Taller de llengua ..................................... 0,50

08017633 CEIP Sant Marc-ZER Baix
Berguedà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Olvan

08022331 CEIP d’Olvan-ZER Baix Bergue-
dà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,06

Municipi: Puig-reig

08023372 CEIP Alfred Mata
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: Granollers

Municipi: l’Ametlla del Vallès

08000098 CEIP Bertí
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

08057266 CEIP Els Cingles
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,30

Municipi: Caldes de Montbui

08015077 CEIP El Farell
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

08043942 CEIP Montbui
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Canovelles

08039677 CEIP Congost
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,32

08015351 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

08037917 CEIP Joan Miró
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Cànoves i Samalús

08015375 CEIP l’Estelada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Cardedeu

08039690 CEIP Germans Corbella
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08053455 CEIP Les Aigües
Educació infantil ......................................... 4

08045598 CEIP Mil·lenari
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08015454 CEIP Ramon Macip-Dolors
Granés

Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1

Municipi: les Franqueses del Vallès

08059780 CEIP Bellavista-Joan Camps i
Giró

Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16
Taller de llengua ..................................... 0,50

08060939 CEIP Guerau de Liost
Educació infantil ......................................... 3

08017271 CEIP Joan Sanpera i Torras
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: la Garriga

08044521 CEIP Els Pinetons
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7

Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

08058441 CEIP Giroi
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

08017311 CEIP Puiggraciós
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,28

08039707 CEIP Tagamanent
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,32

Municipi: Granollers

08035601 CEIP Fàtima
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08017918 CEIP Granullarius
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,52

08017700 CEIP Joan Solans
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08041659 CEIP Mestres Montaña
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Religió catòlica ...................................... 0,80

08036068 CEIP Pau Vila
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

08017694 CEIP Pereanton
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041647 CEIP Ponent
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042287 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Lliçà d’Amunt

08055907 CEIP Miquel Martí i Pol
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

08019800 CEIP Països Catalans
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,30

08047686 CEIP Sant Baldiri
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Lliçà de Vall

08019824 CEIP Les Llisses
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
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Municipi: Figaró-Montmany

08022008 CEIP Montmany
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: la Roca del Vallès

08038168 CEIP La Torreta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume
Torrens

Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana

08028102 CEIP Ronçana
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Vilanova del Vallès

08039264 CEIP Escola Mestres Munguet-
Cortés

Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

Zona educativa: l’Hospitalet de Llobregat

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat

08034862 CEIP Ausiàs March
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,24

08034837 CEIP Bernat Desclot
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28
Taller de llengua ..................................... 0,50

08019149 CEIP Bernat Metge
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,54

08019216 CEIP Busquets i Punset
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08036378 CEIP Charlie Rivel
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,56
Taller de llengua ..................................... 0,50

08019241 CEIP Frederic Mistral
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08047674 CEIP Gornal (1)
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ..................................... 12
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,54

08034266 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08019265 CEIP Joaquim Ruyra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,46
Taller de llengua ..................................... 0,50

08038004 CEIP Josep Janés
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,44
Taller de llengua ..................................... 0,50

08051471 CEIP Josep Maria Folch i Torres
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08044223 CEE L’Estel- Can Bori (2)
Educació especial .................................... 20
Audició i llenguatge ..................................... 3

08035945 CEIP La Carpa
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08019277 CEIP La Marina
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

08036366 CEIP Lola Anglada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08033560 CEIP Màrius Torres
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54
Taller de llengua ..................................... 0,50

08018066 CEIP Menéndez Pidal
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08019231 CEIP Milagros Consarnau
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

08034242 CEIP Pablo Neruda
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042871 CEIP Patufet Sant Jordi-Francesc
Batallé i Aragonès

Educació infantil ......................................... 8
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Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08034850 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08039574 CEIP Pau Sans
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08018145 CEIP Pau Vila
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18
Taller de llengua ..................................... 0,50

08018091 CEIP Pep Ventura
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08019368 CEIP Pere Lliscart
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,30

08019198 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,70
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039562 CEIP Prat de la Manta
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08019290 CEIP Provençana
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08032488 CEIP Puig i Gairalt
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08034527 CEIP Ramon Muntaner
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,38

08042883 CEIP Sant Josep el Pi
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08018157 CEIP Santiago Ramon y Cajal
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Manlleu

Municipi: Alpens

08000086 CEIP d’Alpens-ZER Alt Lluçanès
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Lluçà

08019861 CEIP Gafarró-ZER Alt Lluçanès
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,05

Municipi: Manlleu

08039628 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua .......................................... 1

08019940 CEIP Puig-Agut
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,87
Taller de llengua .......................................... 1

Municipi: les Masies de Voltregà

08020701 CEIP Comtes de Lacambra-ZER
Els Castells

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3

08058076 ZER Els Castells (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Montesquiu

08021961 CEIP El Rocal-ZER Els Castells
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Olost

08022495 CEIP Terra Nostra
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Oristà

08022549 CEIP Llevant-ZER Gavarresa
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,10

Municipi: Perafita

08034795 CEIP Heurom-ZER Alt Lluçanès
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Prats de Lluçanès

08023207 CEIP Lluçanès
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Roda de Ter

08023669 CEIP Mare de Déu del Sòl del
Pont

Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua .......................................... 1

Municipi: Rupit i Pruit

08980010 Agr. Rural Osona (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

08039631 CEIP L’Agullola
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,06

Municipi: Sant Boi de Lluçanès

08056742 ZER Alt Lluçanès (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08025666 CEIP Pubilla de Catalunya-ZER
Alt Lluçanès

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13
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Municipi: Sant Feliu Sasserra

08026415 CEIP Els Roures-ZER Gavarresa
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08056857 ZER Gavarresa (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Hipòlit de Voltregà

08026521 CEIP Abat Oliba
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Sant Pere de Torelló

08027171 CEIP Josep Maria Xandri
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Quirze de Besora

08027249 CEIP Segimon Comas
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Sant Vicenç de Torelló

08028709 CEIP Lloriana
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Santa Maria de Besora

08038201 CEIP de Santa Maria de Besora-
ZER Els Castells

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Santa Maria de Corcó

08028333 CEIP El Cabrerès
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Torelló

08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Taller de llengua ..................................... 0,50

08030522 CEIP Vall del Ges
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Vidrà

17004062 CEIP Santa Bàrbara-ZER Els
Castells

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Manresa

Municipi: Callús

08015247 CEIP Joventut
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Castellfollit del Boix

08016069 CEIP de Castellfollit del Boix-ZER
Bages

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

08016070 CEIP de Maians-ZER Bages
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Fonollosa

08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Municipi: Manresa

08020127 CEIP Bages
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

08059755 CEIP La Font
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,54

08020061 CEIP La Renaixença
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

08020097 CEIP Pare Algué
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

08020012 CEIP Pare Ignasi Puig
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,34
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039318 CEIP Puigberenguer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08020073 CEIP Sant Ignasi
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

08038181 CEIP Serra i Húnter
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Mura

08061521 CEIP de Mura
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Navarcles

08022197 CEIP Catalunya
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Sant Fruitós de Bages

08044016 CEIP Flama
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

08026464 CEIP Monsenyor Gibert
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
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Municipi: Sant Joan de Vilatorrada

08044545 CEIP Collbaix
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08026725 CEIP Joncadella
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Sant Salvador de Guardiola

08017992 CEIP Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Santpedor

08025058 CEIP Riu d’Or
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: el Masnou

Municipi: Alella

08000049 CEIP Fabra
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: el Masnou

08039604 CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

08032701 CEIP Lluís Millet
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,76

08020723 CEIP Ocata
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08038031 CEIP Rosa Sensat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,17

08043930 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,29

Municipi: Montgat

08021880 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,26

Municipi: Premià de Dalt

08035684 CEIP Marià Manent
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52

08044442 CEIP Santa Anna
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Premià de Mar

08043905 CEIP El Dofí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08043371 CEIP La Lió
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08023335 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 8
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,31
Taller de llengua ..................................... 0,50

08023232 CEIP Sant Cristòfol
Educació infantil ......................................... 7

Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Teià

08030364 CEIP El Cim
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,30

Municipi: Tiana

08030388 CEIP Lola Anglada
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Zona educativa: Mataró

Municipi: Mataró

08021272 CEIP Àngela Bransuela
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08020905 CEIP Angeleta Ferrer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

08054113 CEIP Anxaneta
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,36

08039616 CEIP Camí del Cros
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034734 CEIP Camí del Mig
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08056614 CEIP Cirera
Educació infantil ......................................... 7
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Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08020929 CEIP Germanes Bertomeu (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08020917 CEIP Josep Manel Peramàs
Educació infantil ......................................... 5
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,72
Taller de llengua ..................................... 0,50

08021041 CEIP Josep Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034333 CEIP La LLàntia
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,42
Taller de llengua ..................................... 0,50

08045227 CEE Les Aigües (2)
Educació especial .................................... 23
Audició i llenguatge ..................................... 3

08020954 CEIP Menéndez y Pelayo
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034746 CEIP Rocafonda
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08021296 CEIP Tomàs Viñas
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1

08034321 CEIP Torre Llauder
Educació infantil ......................................... 4

Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034357 CEIP Vista Alegre
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Moià

Municipi: Bigues i Riells

08014747 CEIP El Turó
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Castellcir

08015831 CEIP La Popa-ZER El Moianès
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Castellterçol

08016151 CEIP Ramona Calvet i Picas
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,46

Municipi: l’Estany

08037981 CEIP de L’Estany-ZER El
Moianès

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: Moià

08022094 CEIP Josep Orriols i Roca
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Sant Feliu de Codines

08026208 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Zona educativa: Mollet del Vallès

Municipi: la Llagosta

08019745 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 4

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08039719 CEIP Les Planes
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08019711 CEIP Sagrada Família
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Martorelles

08045586 CEIP Les Pruneres
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08020656 CEIP Simeon Rabasa
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Mollet del Vallès

08021466 CEIP Col·legis Nous
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08038041 CEIP Federico García Lorca
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

08044302 CEIP Joan Abelló
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52
Taller de llengua ..................................... 0,50
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08038065 CEIP Montseny
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08021478 CEIP Nicolás Longaron
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08021570 CEIP Princesa Sofía
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08032713 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

08032491 CEIP Sant Vicenç
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Montmeló

08022011 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,24

08022045 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,82

Municipi: Montornès del Vallès

08038077 CEIP Can Parera
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

08022070 CEIP Marinada
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2

Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08059792 CEIP Montornès del Vallès
Educació infantil ......................................... 6

08022057 CEIP Sant Sadurní
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50

Municipi: Parets del Vallès

08022690 CEIP Lluís Piquer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,72

08022707 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

08026154 CEIP Joaquim Abril
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Santa Maria de Martorelles

08028345 CEIP Les Mimoses
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Vallromanes

08980009 Agr. Rural Maresme / Vallès (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

08030807 CEIP Els Tres Pins
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Sallent

Municipi: Artés

08000244 CEIP Doctor Ferrer
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Avinyó

08000323 CEIP Barnola
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Balsareny

08001583 CEIP Guillem de Balsareny
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Calders

08015107 CEIP Anton Busquets i Punset-
ZER El Moianès

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3

08056729 ZER El Moianès (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1

Municipi: Monistrol de Calders

08021934 CEIP L’Esqueix-ZER El Moianès
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3

Municipi: Navàs

08022264 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,56

Municipi: Sallent

08039306 CEIP Els Pins-ZER Bages
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,08

08024972 CEIP Torres Amat
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Sant Mateu de Bages

08038089 CEIP Sant Esteve
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Santa Maria d’Oló

08028382 CEIP Sesmon d’Oló-ZER
Gavarressa

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3

Zona educativa: Sant Adrià de Besòs

Municipi: Sant Adrià de Besòs

08002991 CEIP Cascavell
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

08034989 CEIP Catalunya
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,32

08045501 CEIP La Mina (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 18
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 6

08025083 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 5
Religió catòlica ........................................... 1

Zona educativa: Sant Celoni

Municipi: Campins

08015259 CEIP L’Alzinar-ZER Baix
Montseny

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Gualba

08017979 CEIP Aqua Alba
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Llinars del Vallès

08042792 CEIP Damià Mateu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08019782 CEIP Salvador Sanromà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Montseny

08022082 CEIP Puig Drau-ZER Baix
Montseny

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

08025319 CEIP Joan Casas
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

Municipi: Sant Celoni

08025770 CEIP Josep Pallerola i Roca (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,51

08037504 CEIP Montnegre
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Sant Esteve de Palautordera

08026117 CEIP Vallmanya
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

08027183 CEIP Torre Roja
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Santa Maria de Palautordera

08056833 ZER Baix Montseny (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08039744 CEIP del Pont Trencat-ZER Baix
Montseny

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2

08058945 CEIP La Tordera
Educació infantil ......................................... 5
Educació infantil (PE) .................................. 2

08028424 CEIP Mare de Déu del Remei
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Vilalba Sasserra

08031460 CEIP de Vilalba Sasserra-ZER
Baix Montseny

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Zona educativa: Sant Martí Sarroca

Municipi: Font-rubí

08017244 CEIP Font-Rúbia-ZER Les Graus
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,17

08056754 ZER Les Graus (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Martí Sarroca

08027018 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Torrelles de Foix

08030637 CEIP Guerau de Peguera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Vilobí del Penedès

08031319 CEIP Llebeig-ZER Les Graus
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1

Zona educativa: Sant Pere de Riudebitlles

Municipi: Mediona

08021326 CEIP La Fassina-ZER Serra
d’Ancosa

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3

08039288 CEIP Renaixença-ZER Serra
d’Ancosa

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Zona educativa: Sant Sadurní d’Anoia

Municipi: Gelida

08017611 CEIP Montcau
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,37

Municipi: Sant Llorenç d’Hortons

08026907 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
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Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Sant Sadurní d’Anoia

08059998 CEIP La Pau
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Subirats

08029155 CEIP El Montcau-ZER Subirats
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària (PE) ................................ 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

08029192 CEIP Sant Jordi-ZER Subirats
Educació infantil ......................................... 1
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,04

08056766 ZER Subirats (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08029143 CEIP Subirats-ZER Subirats
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Zona educativa: Sant Vicenç de Castellet

Municipi: Castellbell i el Vilar

08015806 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Castellgalí

08056730 ZER Bages (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08016094 CEIP Sant Miquel-ZER Bages
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Monistrol de Montserrat

08021892 CEIP Sant Pere
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: el Pont de Vilomara i Rocafort

08023657 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Vicenç de Castellet

08028576 CEIP Sant Vicenç
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Santa Coloma de Gramenet

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

08035519 CEIP Antoni Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

08028035 CEIP Ausiàs March
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08033341 CEIP Banús
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08027973 CEIP Beethoven
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,26
Taller de llengua ..................................... 0,50

08027456 CEIP Ferran de Sagarra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08032300 CEIP Fray Luis de León
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2

Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,70

08027985 CEIP Jaume Salvatella
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08040059 CEIP Joan Salvat i Papasseit
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (2)
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació especial .................................... 24
Audició i llenguatge ..................................... 3

08027870 CEIP Les Palmeres
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

08027936 CEIP Lluís Millet
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08040382 CEIP Mercè Rodoreda
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08032312 CEIP Miguel de Unamuno
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08027468 CEIP Pallaresa
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

08033997 CEIP Primavera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
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Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08041180 CEIP Rosselló Pòrcel
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08036101 CEIP Sagrada Família
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08027471 CEIP Sant Just
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50
Taller de llengua ..................................... 0,50

08045574 CEIP Serra de Marina
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

08059767 CEIP Tanit (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08027511 CEIP Torre Balldovina
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08027432 CEIP Wagner
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,46
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Sitges

Municipi: Canyelles

08015399 CEIP Sant Nicolau
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,30

Municipi: Sant Pere de Ribes

08027110 CEIP El Pi
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08058957 CEIP Els Costerets
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,06

08027134 CEIP Les Roquetes
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08058362 CEIP Riera de Ribes
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08034448 CEIP Santa Eulàlia
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Sitges

08034667 CEIP Esteve Barrachina
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,62

08053583 CEIP Maria Ossó
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

08029088 CEIP Miguel Utrillo
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,28

Zona educativa: Súria

Municipi: Cardona

08980003 Agr. Rural Bages (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

08015612 CEIP Joan de Palà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

08015582 CEIP Mare de Déu del Patrocini
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Súria

08029209 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08029222 CEIP Sant Josep de Calassanç
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Zona educativa: Vic

Municipi: Calldetenes

08015193 CEIP Sant Marc
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Folgueroles

08017207 CEIP Mossèn Cinto
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: Gurb

08018029 CEIP Les Escoles
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Sant Bartomeu del Grau

08025320 CEIP La Monjoia (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Sant Julià de Vilatorta

08026786 CEIP Bellpuig-ZER Els Munts
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16
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08056869 ZER Els Munts (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Santa Eulàlia de Riuprimer

08028072 CEIP de Santa Eulàlia de
Riuprimer

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1

Municipi: Vic

08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08057096 CEIP Guillem de Montrodon-Sant
Miquel dels Sants (1)

Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3

08057102 CEIP Jaume Balmes-Andersen (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3

08056821 ZER La Plana (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08030832 CEIP Montseny
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08030819 CEIP Sentfores-ZER La Plana
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Vilanova de Sau

08031290 CEIP de Vilanova de Sau-ZER Els
Munts

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Zona educativa: Vilafranca del Penedès

Municipi: Avinyonet del Penedès

08000347 CEIP d’Avinyonet del Penedès-
ZER Font del Cuscó

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

08056717 ZER Font del Cuscó (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Castellví de la Marca

08016161 CEIP El Castellot
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: la Granada

08017682 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Olèrdola

08022343 CEIP Circell
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08022367 CEIP Rossend Montané
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Municipi: Olesa de Bonesvalls

08022379 CEIP Pont de l’Arcada-ZER Font
del Cuscó

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Municipi: Pacs del Penedès

08057281 ZER Cep de Sis (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08022586 CEIP El Drac-ZER Cep de Sis
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: el Pla del Penedès

08058064 ZER La Ginesta (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08022847 CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La
Ginesta

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3

Municipi: Puigdàlber

08023359 CEIP Virolai-ZER Cep de Sis
Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1

Municipi: Sant Cugat Sesgarrigues

08026099 CEIP Sant Cugat-ZER Font del
Cuscó

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

08027146 CEIP Sant Jeroni
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Quintí de Mediona

08027237 CEIP Antoni Grau Minguell
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Santa Fe del Penedès

08028151 CEIP Les Moreres-ZER Cep de
Sis

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

08028217 CEIP Doctor Samaranch i Fina
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08037528 CEIP Sant Domènec
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Torrelavit

08030613 CEIP Ràfols-ZER La Ginesta
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,31

Municipi: Vilafranca del Penedès

08039291 CEIP Cristòfor Mestre
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08031320 CEIP Estalella i Graells
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,22
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08031332 CEIP Josep Baltà i Elias
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24
Taller de llengua ..................................... 0,50

08036111 CEIP Mas i Perera
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034126 CEIP Pau Boada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Vilanova i la Geltrú

Municipi: Cubelles

08016811 CEIP Josep Andreu - Charlie
Rivel

Educació infantil ....................................... 14
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Vilanova i la Geltrú

08031666 CEIP Canigó
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

08043917 CEIP Cossetània
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08061041 CEIP de Vilanova i la Geltrú
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 2

08040412 CEIP El Margalló
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial .................................... 10

08031484 CEIP Ginesta (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,08
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034497 CEIP L’Aragai
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

08039586 CEIP L’Arjau (1)
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043929 CEIP Llebetx
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 4

08031472 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Zona educativa: Vilassar de Mar

Municipi: Argentona

08000189 CEIP Bernat de Riudemeia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

08043221 CEIP Francesc Burniol
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,30

08060319 CEIP Les Fonts
Educació infantil ......................................... 7

08039598 CEIP Sant Miquel del Cros (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Cabrera de Mar

08059779 CEIP Pla de l’Avellà
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 2

Municipi: Cabrils

08014905 CEIP L’Olivera
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,47

08061762 CEIP Mas Maria
Educació infantil ......................................... 3

Municipi: Dosrius

08016835 CEIP del Pi
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64

Municipi: Òrrius

08022574 CEIP Francesc Macià
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Vilassar de Dalt

08026476 CEIP Francesc Macià
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vilassar de Mar

08040060 CEIP Escola del Mar
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

08026749 CEIP Pérez Sala
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

08041696 CEIP Vaixell Burriac
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,36

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona educativa: Calaf

Municipi: Calaf

08014929 CEIP Alta Segarra
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,67

Municipi: Castellfollit de Riubregós

08016082 CEIP Sant Roc-ZER Vent d’Avall
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07
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Municipi: els Prats de Rei

08023141 CEIP Mare de Déu del Portal-ZER
Vent d’Avall

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08056791 ZER Vent d’Avall (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

08027021 CEIP Font de l’Anoia-ZER Vent
d’Avall

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Capellades

Municipi: Cabrera d’Igualada

08014841 CEIP Cabrera d’Igualada-ZER
Serra d’Ancosa

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Municipi: Capellades

08015430 CEIP Marquès de la Pobla
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,06

Municipi: Carme

08015648 CEIP Serra de Coll-Bas-ZER Tres
Branques

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: els Hostalets de Pierola

08022793 CEIP Renaixença-ZER Vinyes
Verdes

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08056808 ZER Vinyes Verdes (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Piera

08060526 CEIP Creixà
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08022768 CEIP Herois del Bruc
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67

08056122 CEIP Les Flandes
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: la Pobla de Claramunt

08022859 CEIP Maria Borés
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: la Torre de Claramunt

08030583 CEIP La Torre-ZER de Bat a Bat
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

08030595 CEIP Torrescasana-ZER de Bat a
Bat

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,11

Municipi: Vallbona d’Anoia

08056778 ZER De Bat a Bat (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08030698 CEIP Josep Masclans-ZER de
Bat a Bat

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Castelldefels

Municipi: Castelldefels

08034096 CEIP Antoni Gaudí
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

08034084 CEIP Can Roca
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,33

08060599 CEIP de Castelldefels
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08043310 CEIP Edumar
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,14

08015961 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08015843 CEIP Lluís Vives
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08037930 CEIP Margalló
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08037929 CEIP Torre Barona
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08015855 CEIP Vista Alegre
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Cornellà de Llobregat

Municipi: Cornellà de Llobregat

08016422 CEIP Abat Oliba
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08043334 CEIP Alexandre Galí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08016380 CEIP Anselm Clavé
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

08016744 CEIP Antoni Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08016367 CEIP Dolors Almeda
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08016771 CEIP Els Pins
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08037966 CEIP Ignasi Iglésias
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08035881 CEIP L’Areny
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08016409 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08051240 CEIP Mediterrània
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08016410 CEIP Sant Ildefons
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042299 CEIP Sant Miquel
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08037978 CEIP Suris (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08054058 CEIP Torre de la Miranda
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Sant Joan Despí

08041684 CEIP Espai 3
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

08026671 CEIP Joan Perich i Valls
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08036071 CEIP La Unió
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08026579 CEIP Pascual Cañis
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08026661 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07

08026567 CEIP Sant Francesc d’Assís
Educació infantil ......................................... 6

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Esparreguera

Municipi: Abrera

08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí
Educació infantil ....................................... 13
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,07

Municipi: el Bruc

08014814 CEIP El Bruc-ZER Tres Branques
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08058817 ZER Tres Branques (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Collbató

08033468 CEIP La Salut
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Esparreguera

08059354 CEIP d’Esparreguera
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08016872 CEIP Mare de Déu de la
Muntanya

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08043346 CEIP Montserrat
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08036044 CEIP Pau Vila
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
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Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08016938 CEIP Taquígraf Garriga
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Olesa de Montserrat

08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67

08022380 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

08022461 CEIP Sant Bernat
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,87

Zona educativa: Esplugues de Llobregat

Municipi: Esplugues de Llobregat

08040618 CEIP Can Vidalet
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08036056 CEIP Folch i Torres
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08017104 CEIP Gras i Soler
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08016941 CEIP Isidre Martí
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2

Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08033535 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08042861 CEIP Lola Anglada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08017116 CEIP Matilde Orduña
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08032476 CEIP Prat de la Riba
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Just Desvern

08032580 CEIP Canigó
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,33

08041556 CEIP Montseny
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

08026816 CEIP Montserrat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Zona educativa: Igualada

Municipi: Castellolí

08016136 CEIP Castellolí-ZER Tres
Branques

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Copons

08016291 CEIP Copons-ZER Vent d’Avall
Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Igualada

08019460 CEIP Emili Vallès
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08019435 CEIP García i Fossas
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47
Taller de llengua ..................................... 0,50

08019642 CEIP Pare Ramon Castelltort i
Miralda

Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Jorba

08019678 CEIP Jorba-ZER El Ventall
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: la Llacuna

08056781 ZER Serra d’Ancosa (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08019691 CEIP Vilademàger-ZER Serra
d’Ancosa

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Òdena

08022321 CEIP Castell d’Òdena
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Sant Martí de Tous

08026956 CEIP Cérvola Blanca-ZER El
Ventall

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
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Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08056845 ZER El Ventall (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Santa Margarida de Montbui

08057734 CEIP Antoni Gaudí
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

08038272 CEIP García Lorca
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08028163 CEIP Montbou-ZER El Ventall
Educació infantil ......................................... 1
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Vilanova del Camí

08031277 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ....................................... 12
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,47

08038247 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Martorell

Municipi: Castellví de Rosanes

08016173 CEIP Mare de Déu de
Montserrat-ZER Vinyes Verdes

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 1

Municipi: Martorell

08061609 CEIP de Martorell II
Educació infantil ......................................... 3

08020498 CEIP Els Convents (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08020619 CEIP José Echegaray
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

08020607 CEIP Juan Ramón Jiménez
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

08053601 CEIP Lola Anglada
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 17
Audició i llenguatge ..................................... 2

08034278 CEIP Vicente Aleixandre
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Masquefa

08060605 CEIP de Masquefa
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 1

08020841 CEIP El Turó
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 1,13

08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes-
ZER Vinyes Verdes

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Sant Esteve Sesrovires

08026130 CEIP La Roureda
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,73

Zona educativa: Molins de Rei

Municipi: Molins de Rei

08021351 CEIP Alfonso XIII
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08021442 CEIP Castell Ciuró
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08044247 CEIP Estel
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08034102 CEIP Ferran Agulló
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08021363 CEIP L’Alzina
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08041660 CEIP Pont de la Cadena
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: el Papiol

08022689 CEIP Pau Vila
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: el Prat de Llobregat

Municipi: el Prat de Llobregat

08040333 CEIP Bernat Metge
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08022926 CEE Can Rigol (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 16
Audició i llenguatge ..................................... 2

08042810 CEIP Charles Darwin
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40
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08042809 CEIP Galileo Galilei
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08032725 CEIP Honorable Josep Tarrade-
llas

Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08022938 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,73

08022914 CEIP Jaume Balmes (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08022884 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08022902 CEIP Menéndez y Pelayo
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034977 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,87

08039355 CEIP Ramon Llull
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

08038090 CEIP Sant Jaume
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Zona educativa: Sant Boi de Llobregat

Municipi: Sant Boi de Llobregat

08025344 CEIP Amat i Verdú
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034400 CEIP Antoni Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08038259 CEIP Antoni Tàpies
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08043401 CEIP Barrufet
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08038223 CEIP Benviure
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08034412 CEIP Can Massallera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

08025526 CEIP Ciutat Cooperativa
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

08025642 CEIP Josep Maria Ciurana
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53
Taller de llengua ..................................... 0,50

08025587 CEIP Maria Fernández de Lara
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

08025599 CEIP Marianao
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,07

08054061 CEIP Montbaig (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08034990 CEIP Parellada
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08039379 CEIP Rafael Casanova
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

08043760 CEIP Colònia Güell
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08027407 CEIP Montpedrós
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

Zona educativa: Sant Feliu de Llobregat

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

08026385 CEIP Arquitecte Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07
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08026221 CEIP Falguera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08026373 CEIP Josep Montmany Amat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

08026211 CEIP Nadal
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,07

08036007 CEIP Pau Vila
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08035994 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Sant Vicenç dels Horts

Municipi: Cervelló

08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Corbera de Llobregat

08016331 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,20

08053510 CEIP Puig d’Agulles
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Pallejà

08022665 CEIP Àngel Guimerà
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7

Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08022677 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08044430 CEIP La Garalda
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: la Palma de Cervelló

08016264 CEIP El Solell
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Sant Andreu de la Barca

08025265 CEIP Àngel Guimerà
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,20

08060848 CEIP de Sant Andreu de la Barca
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

08025241 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08038211 CEIP José Juan Ortiz
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,87

08039367 CEIP Josep Pla
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08032521 CEIP Vall de Palau
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11

Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,93

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

08028667 CEIP Juan Juncadella
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08038284 CEIP La Guàrdia (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

08028591 CEIP La Vinyala
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08041131 CEIP Sant Antoni
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

08028588 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08035350 CEIP Sant Josep
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Torrelles de Llobregat

08030649 CEIP Sant Martí
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
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Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Vallirana

08060851 CEIP de Vallirana
Educació infantil ......................................... 4

08053522 CEIP La Ginesta
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08030789 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,50

Zona educativa: Viladecans

Municipi: Begues

08014589 CEIP Sant Cristòfor
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Gavà

08017360 CEIP Jacme March
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,93

08017505 CEIP Juan Salamero (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08032658 CEIP L’Eramprunyà
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,07

08037991 CEIP Marcel·lí Moragas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08017359 CEIP Salvador Lluch
Educació infantil ......................................... 8

Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,87

Municipi: Sant Climent de Llobregat

08025812 CEIP Sant Climent
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Viladecans

08031083 CEIP Àngela Roca
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,13
Taller de llengua ..................................... 0,50

08042834 CEIP Can Palmer
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial .................................... 10
Educació especial (PE) ............................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08059721 CEIP de Viladecans
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 2

08031198 CEIP Doctor Fleming (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08032762 CEIP Doctor Trueta
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

08031204 CEIP Doctor Vicenç Ferro
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67

08039380 CEIP Germans Amat i Targa
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Religió catòlica ...................................... 0,47

08031101 CEIP Montserratina
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07

08032750 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13
Taller de llengua ..................................... 0,50

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona educativa: Barberà del Vallès

Municipi: Badia del Vallès

08028928 CEIP La Jota (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

08028931 CEIP La Muñeira (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08028941 CEIP La Sardana (1)
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3

08028916 CEIP Las Seguidillas (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Barberà del Vallès

08028254 CEIP Can Llobet
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08033602 CEIP Can Serra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3

08041210 CEIP del Bosc
Educació infantil ......................................... 7
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Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08028229 CEIP Elisa Badia
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08039641 CEIP Pablo Picasso
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Castellar del Vallès

Municipi: Castellar del Vallès

08034229 CEIP Bonavista
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08062614 CEIP de Castellar del Vallès
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 1

08034904 CEIP Emili Carles i Tolrà
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08054824 CEIP Mestre Pla
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08034898 CEIP Sant Esteve
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Palau-solità i Plegamans

08041222 CEIP Can Cladellas
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08022616 CEIP Josep Maria Folch i Torres
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08053467 CEIP Palau
Educació infantil ......................................... 4
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sant Llorenç Savall

08026919 CEIP Josep Gras
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sentmenat

08028990 CEIP Can Sorts
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Zona educativa: Cerdanyola del Vallès

Municipi: Cerdanyola del Vallès

08028904 CEIP Carles Buïgas
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

08039896 CEIP Escola Bellaterra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3

08035623 CEE Jeroni de Moragas (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 12
Educació especial (PE) ............................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 2

08028758 CEIP Les Fontetes
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20
Taller de llengua ..................................... 0,50

08036411 CEIP Saltells
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08028746 CEIP Sant Martí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

08028783 CEIP Serraparera
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08053650 CEIP Turó de Guiera
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,74

08038351 CEIP Xarau
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Montcada i Reixac

08043361 CEIP El Turó
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,08

08021636 CEIP El Viver (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2

08034783 CEIP Elvira Cuyàs
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,30

08021685 CEIP Font Freda
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08021764 CEIP Mitja Costa
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08035283 CEIP Reixac
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
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Educació especial ...................................... 2

Municipi: Ripollet

08023566 CEIP Anselm Clavé
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,08

08059883 CEIP de Ripollet
Educació infantil ......................................... 3

08033948 CEIP Enric Tatché i Pol
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08038156 CEIP Escursell i Bartalot
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Taller de llengua ..................................... 0,50

08023426 CEIP Gassó i Vidal
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08023554 CEIP Josep Maria Ginesta
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,08

08023542 CEIP Tiana de la Riba
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Sabadell

Municipi: Sabadell

08024807 CEIP Agnès Armengol (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08024066 CEIP Alcalde Marcet (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08040400 CEIP Amadeu Vives
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11

Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,49

08044314 CEIP Andreu Castells
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,49

08055105 CEIP Arraona
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08024819 CEIP Calvet d’Estrella
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08035957 CEIP Can Deu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

08032737 CEIP Can Rull
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08055889 CEIP Carme Simó-Sant Gregori
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08038582 CEIP Catalunya
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 4

08023955 CEIP Cifuentes
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08023918 CEIP Concòrdia
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

08041672 CEIP Creu Alta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

08024704 CEE de Reeducació Auditiva (2)
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ................................... 11

08023931 CEIP Enric Casassas
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08023921 CEIP Espronceda (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

08024832 CEIP Floresta
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08024856 CEIP Font Rosella
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,47

08024789 CEE Francesc Bellapart (2)
Educació especial .................................... 25
Audició i llenguatge ..................................... 3

08023943 CEIP Gaudí
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

08024005 CEIP Joan Maragall (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08023979 CEIP Joan Montllor (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla (1)
Educació infantil ......................................... 7
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Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041611 CEIP Joanot Alisanda
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1

08035969 CEIP Joaquim Blume
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,47
Taller de llengua ..................................... 0,50

08023980 CEIP Juan Ramón Jiménez (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08024042 CEIP La Romànica
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08024017 CEIP Miquel Carreras
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

08043383 CEIP Nostra Llar
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08024820 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08043954 CEIP Ribatallada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

08024790 CEIP Roureda
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08024030 CEIP Samuntada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

08035696 CEIP Sant Julià
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08053492 CEIP Teresa Claramunt
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08024844 CEIP Torreguitart
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

Municipi: Sant Quirze del Vallès

08044910 CEIP El Turonet
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

08054836 CEIP Onze de Setembre
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

08044454 CEIP Pilarín Bayés
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08033407 CEIP Purificació Salas i Xandri
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,28

Zona educativa: Sant Cugat del Vallès

Municipi: Castellbisbal

08057229 CEIP Els Arenys
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08015821 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Rubí

08023852 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,48

08038171 CEIP Montessori
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08032351 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08034382 CEIP Ramon Llull
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08054368 CEE Rubí (2)
Educació especial ...................................... 7

08042895 CEIP Schola
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08034394 CEIP Teresa Altet
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

08041601 CEIP Torre de la Llebre
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08032348 CEIP 25 de Setembre
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,72

Municipi: Sant Cugat del Vallès

08034692 CEIP Catalunya
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

08041234 CEIP Collserola
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07
Taller de llengua ..................................... 0,50

08061178 CEIP de Sant Cugat II
Educació infantil ......................................... 6

08026087 CEIP Jaume Ferran i Clua
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08038260 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

08025824 CEIP La Floresta
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2

Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,33

08025927 CEIP Pi d’en Xandri
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08026026 CEIP Pins del Vallès
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

08059871 CEIP Sant Cugat del Vallès
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Santa Perpètua de Mogoda

Municipi: Polinyà

08022872 CEIP Pere Calders
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

08034461 CEIP Bernat de Mogoda
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ........................................... 1

08061181 CEIP de Santa Perpètua II
Educació infantil ......................................... 2

08028436 CEIP La Florida
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,38

08028497 CEIP Santa Perpètua
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Zona educativa: Terrassa

Municipi: Matadepera

08060757 CEIP de Matadepera
Educació infantil ......................................... 5

08020863 CEIP Ginesta
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Terrassa

08051306 CEIP Abat Marcet
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27

08039653 CEIP Agustí Bartra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua .......................................... 1

08029374 CEIP Bisbat d’Egara
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

08058465 CEIP Can Roca
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 1

08038326 CEIP El Vallès
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

08043437 CEIP Font de l’Alba (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,46

08029350 CEIP França
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
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08041246 CEIP Francesc Aldea i Pérez
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

08029362 CEIP Germans Amat
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

08029507 CEIP Isaac Peral
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,51

08034485 CEIP Joan Marquès i Casals
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 11
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08030315 CEIP Joan XXIII
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

08044648 CEIP La Roda
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

08039665 CEIP Lanaspa-Giralt
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

08038314 CEIP Mare de Déu de Montserrat
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1

Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49
Taller de llengua ..................................... 0,50

08030200 CEIP Marià Galí Guix
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,06

08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

08030285 CEIP President Salvans
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

08029386 CEIP Ramón y Cajal
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,73

08030297 CEIP Salvador Vinyals i Galí (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Ullastrell

08030662 CEIP Serralavella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,11

Municipi: Vacarisses

08030686 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

Municipi: Viladecavalls

08041726 CEIP Roc Blanc
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16

08031061 CEIP Rosella
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona educativa: Amer

Municipi: Amer

17000093 CEIP Gaspar de Queralt
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Anglès

17000135 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: la Cellera de Ter

17003781 CEIP Juncadella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Osor

17980004 Agr. Rural La Selva (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17002442 CEIP La Vall
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: les Planes d’Hostoles

17002752 CEIP Sant Cristòfol
Educació infantil ......................................... 2
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Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: Sant Feliu de Pallerols

17003343 CEIP Rocalba
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Sant Julià del Llor i Bonmatí

17000123 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Arbúcies

Municipi: Arbúcies

17000160 CEIP Doctor Carulla
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: Sant Hilari Sacalm

17003434 CEIP Guilleries
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

Zona educativa: Banyoles

Municipi: Banyoles

17000342 CEIP Baldiri Reixac
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

17005182 CEIP Can Puig
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18
Taller de llengua ..................................... 0,50

17006952 CEIP La Draga
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

17000329 CEIP Pla de l’Ametller
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,93

Municipi: Cornellà del Terri

17000986 CEIP La Vall del Terri
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Esponellà

17001097 CEIP Carles de Fortuny
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Fontcoberta

17980003 Agr. Rural Pla de l’Estany (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17004827 CEIP Alzina Reclamadora
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,29

Municipi: Porqueres

17002818 CEIP Frigolet-ZER Les Goges
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3

17002791 CEIP L’Entorn
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Sant Miquel de Campmajor

17003586 CEIP Roqueta-ZER Les Goges
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Serinyà

17003801 CEIP Bora Gran-ZER Les Goges
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

17007415 ZER Les Goges (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Vilademuls

17004153 CEIP de Sant Esteve de Guialbes
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Besalú

Municipi: Argelaguer

17005261 CEIP Montpalau-ZER El Llierca
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Besalú

17000391 CEIP Salvador Vilarrasa
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Tortellà

17003902 CEIP Joan Roura i Parella-ZER El
Llierca

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: la Bisbal d’Empordà

Municipi: la Bisbal d’Empordà

17000411 CEIP Joan de Margarit
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

17005248 CEIP Mas Clarà
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Corçà

17000998 CEIP El Rodonell-ZER Les
Gavarres

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

17007543 ZER Les Gavarres (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
l’Heura

17003631 CEIP La Pedra Dreta-ZER Les
Gavarres

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

17001024 CEIP Les Gavarres-ZER Les
Gavarres

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Ullastret

17003941 CEIP L’Estany-ZER Empordanet
Educació infantil ......................................... 1
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Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Blanes

Municipi: Blanes

17007828 CEIP Can Borell
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17000470 CEIP Carles Faust
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47
Taller de llengua ..................................... 0,50

17000469 CEIP Joaquim Ruyra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

17000548 CEIP Mossèn Joan Batlle
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

17004566 CEIP Napoleó Soliva (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

17005017 CEIP Quatre Vents
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

17004712 CEE Ventijol (2)
Educació especial .................................... 11
Audició i llenguatge ..................................... 1

Municipi: Lloret de Mar

17004657 CEIP Esteve Carles
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

17002107 CEIP Pere Torrent
Educació infantil ....................................... 13
Educació primària ..................................... 17
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,20
Taller de llengua ..................................... 0,50

17004955 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ....................................... 12
Educació primària ..................................... 14
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Maçanet de la Selva

17002181 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Tossa de Mar

17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Zona educativa: Cadaqués

Municipi: Cadaqués

17000627 CEIP Caritat Serinyana
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,29

Municipi: Colera

17000950 CEIP Puig d’Esquers
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Llançà

17002077 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

Municipi: el Port de la Selva

17980000 Agr. Rural Alt Empordà-5 (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17002879 CEIP Les Clisques
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Portbou

17002831 CEIP Sant Jaume
Educació infantil ......................................... 2

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Camprodon

Municipi: Camprodon

17000779 CEIP Doctor Robert
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

17000780 CEIP Germans Estabanell-ZER
Vall de Ter

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Llanars

17002065 CEIP Les Moreres-ZER Vall de
Ter

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vilallonga de Ter

17004219 CEIP La Daina-ZER Vall de Ter
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Cassà de la Selva

Municipi: Cassà de la Selva

17000846 CEIP Puig d’Arques
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Llagostera

17002031 CEIP Lacustària
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Celrà

Municipi: Bordils

17000561 CEIP de Bordils
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Celrà

17000913 CEIP L’Aulet
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
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Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,33

Municipi: Cervià de Ter

17007555 ZER Baix Ter (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17000925 CEIP L’Aixart-ZER Baix Ter
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Flaçà

17001292 CEIP Les Moreres
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: la Pera

17007491 ZER Empordanet (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17002715 CEIP Pedra Blanca-ZER
Empordanet

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Sant Jordi Desvalls

17003471 CEIP Sant Jordi-ZER Baix Ter
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: Sant Julià de Ramis

17002193 CEIP Santa Fe-ZER Baix Ter
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Sarrià de Ter

17003756 CEIP Montserrat
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Zona educativa: l’Escala

Municipi: Albons

17000056 CEIP la Branca-ZER Montgrí
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: l’Escala

17001048 CEIP Empúries
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67

Municipi: Saus

17003768 CEIP de Camallera-ZER
Tramuntana

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

17007427 ZER Tramuntana (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Ventalló

17004049 CEIP de Ventallò-ZER Tramuntana
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Viladamat

17004128 CEIP de Viladamat-ZER
Tramuntana

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Figueres

Municipi: Avinyonet de Puigventós

17000251 CEIP Gonçal Comellas-ZER La
Garriga

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

17007521 ZER La Garriga (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Bàscara

17000354 CEIP Joan Reglà
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Biure

17004293 CEIP Manuel de Pedrolo-ZER
Les Salines

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Boadella d’Empordà

17000603 CEIP Santa Cecília-ZER Les
Salines

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Borrassà

17000573 CEIP de Borrasà-ZER Canigo-
nenca

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Municipi: Cistella

17000937 CEIP Mossèn Josep Maria
Albert-ZER La Garriga

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Espolla

17001085 CEIP Antoni Balmanya-ZER
Requesens

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: el Far d’Empordà

17000068 CEIP del Far d’Empordà-ZER
Canigó

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Figueres

17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

17001280 CEIP Joaquim Cusí i Fortunet
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,90

17004891 CEIP Josep Pallach
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

17001115 CEIP Josep Pous i Pagès (1)
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

17006711 CEIP M. Àngels Anglada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

17001103 CEIP Salvador Dalí
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80

17001279 CEIP Sant Pau
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
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Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80

17008006 CEIP 8, de Figueres
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Municipi: Garrigàs

17001371 CEIP de Garrigàs-ZER Empordà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Lladó

17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Trullol-
ZER Canigonenca

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Llers

17002089 CEIP de Llers
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Navata

17002260 CEIP Joaquim Vallmajó
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Ordis

17007622 ZER Canigonenca (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17002430 CEIP Marinada-ZER Canigonen-
ca

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,06

Municipi: Peralada

17002740 CEIP de Peralada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Pont de Molins

17002776 CEIP Tramuntana-ZER Empordà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sant Climent Sescebes

17003227 CEIP Sant Sebastià-ZER
Requesens

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Santa Llogaia d’Àlguema

17003690 CEIP Àlguema-ZER Empordà (1)
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Vilabertran

17007567 ZER Canigó (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17004098 CEIP Torre d’en Reig-ZER Canigó
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Vilafant

17006836 CEIP Les Mèlies
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,26

17004748 CEE Mare de Déu del Mont (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 16
Audició i llenguatge ..................................... 3

17004190 CEIP Sol i Vent
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,26

Municipi: Vilamalla

17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas-ZER
Canigó

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vilanant

17004244 CEIP Tramuntana-ZER La Garriga
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Girona

Municipi: Aiguaviva

17000032 CEIP Vilademany
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Fornells de la Selva

17001346 CEIP Forn d’Anells
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: Girona

17001449 CEIP Annexa - Joan Puigbert
Educació infantil ......................................... 5

Educació primària ....................................... 7
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

17001887 CEIP Carme Auguet (1)
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

17004694 CEIP Cassià Costal
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,66

17001954 CEIP de Vila-roja (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

17001425 CEIP Eiximenis
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

17001693 CEE Font de l’Abella (2)
Educació especial .................................... 26
Audició i llenguatge ..................................... 5

17004347 CEIP Font de la Pólvora (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,58

17006721 CEIP Girona Sud
Educació infantil ......................................... 3

17001450 CEIP Joan Bruguera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,71
Taller de llengua ..................................... 0,50
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17001838 CEIP Mare de Déu del Mont
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,35
Taller de llengua ..................................... 0,50

17004529 CEIP Migdia
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

17004943 CEIP Montfalgars
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,88

17001486 CEIP Montjuïc
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

17004724 CEE Palau (2)
Educació especial .................................... 10
Audició i llenguatge ..................................... 3

17001516 CEIP Pla de Girona
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

17004335 CEIP Santa Eugènia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20
Taller de llengua ..................................... 0,50

17003422 CEIP Taialà
Educació infantil ....................................... 10
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2

Religió catòlica 1,43

17001462 CEIP Verd
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Quart

17002922 CEIP Santa Margarida
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Vilablareix

17004116 CEIP Madrenc
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: Hostalric

Municipi: Breda

17000585 CEIP Montseny
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Municipi: Hostalric

17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,58

Municipi: Riells i Viabrea

17002983 CEIP El Bruc
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: la Jonquera

Municipi: Agullana

17007518 ZER Les Salines (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17000019 CEIP Lluís Marià Vidal-ZER Les
Salines

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Capmany

17000822 CEIP Els Dòlmens-ZER Reque-
sens

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Religió catòlica ...................................... 0,04

17007488 ZER Requesens (3)
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Darnius

17001036 CEIP Mont-roig-ZER Requesens
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: la Jonquera

17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,72

Municipi: Maçanet de Cabrenys

17002168 CEIP Les Salines-ZER Les
Salines

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: la Vajol

17007294 CEIP Castell Cabrera-ZER Les
Salines

Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Olot

Municipi: Beuda

17006940 CEIP de Lliurona
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Castellfollit de la Roca

17000861 CEIP Castellroc-ZER Els Volcans
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Mieres

17002201 CEIP Finestres-ZER Els Volcans
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Montagut i Oix

17002247 CEIP Mont Cós-ZER El Llierca
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Olot

17002302 CEIP Escola-Llar Lluís Maria
Mestres i Martí

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

17002296 CEIP Malagrida
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
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Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,07
Taller de llengua ..................................... 0,50

17002314 CEIP Pla de Dalt
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,32

17002429 CEIP Sant Roc
Educació infantil ......................................... 4
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

17002326 CEIP Volcà Bisaroques
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,56

Municipi: Riudaura

17003082 CEIP Lluís Castells-ZER Els
Volcans

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sant Jaume de Llierca

17007452 ZER El Llierca (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17003461 CEIP Les Escomes-ZER El Llierca
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Sant Joan les Fonts

17003732 CEIP Castanyer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Santa Pau

17007506 ZER Els Volcans (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17003719 CEIP Joan Maragall-ZER Els
Volcans

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: la Vall d’en Bas

17003951 EEI de Sant Esteve d’en Bas
Educació infantil ......................................... 2

17004001 CEIP Verntallat
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Palafrugell

Municipi: Begur

17000263 CEIP Doctor Arruga
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

17004876 CEIP l’Olivar Vell-ZER Emporda-
net (1)

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Mont-ras

17002259 CEIP Torres Jonama
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Palafrugell

17002491 CEIP Josep Barceló i Matas
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,54
Taller de llengua ..................................... 0,50

17006782 CEIP Palafrugell
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 1

17002481 CEIP Torres Jonama
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,78

Municipi: Pals

17002651 CEIP Quermany
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Zona educativa: Palamós

Municipi: Calonge

17000718 CEIP Mare de Déu de la Mercè
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1

Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

17000688 CEIP Pere Rosselló
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,79

Municipi: Palamós

17004736 CEE Els Àngels (2)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial .................................... 12
Audició i llenguatge ..................................... 1

17002569 CEIP Ruiz Giménez
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

17002612 CEIP Vilarromà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: Puigcerdà

Municipi: Alp

17000071 CEIP Bac de Cerdanya
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Bolvir

17004888 CEIP Santa Cecília-ZER
Cerdanya

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Ger

17001395 CEIP Santa Coloma-ZER
Cerdanya

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Llívia

17007439 ZER Cerdanya (3)
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17002090 CEIP Jaume I-ZER Cerdanya
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Puigcerdà

17002880 CEIP Alfons I
Educació infantil ....................................... 12
Educació primària ..................................... 15
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Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 1,19

Zona educativa: Ribes de Freser

Municipi: Planoles

17002764 CEIP de Planoles-ZER Comte
Arnau

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Ribes de Freser

17002958 CEIP Mare de Déu de Núria
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

Zona educativa: Ripoll

Municipi: Campdevànol

17000731 CEIP Pirineu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Municipi: Ripoll

17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach (2)
Educació especial ...................................... 5
Audició i llenguatge ..................................... 1

17002995 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

17004751 CEIP Tomàs Raguer
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música (PE) ................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Vallfogona de Ripollès

17007464 ZER Comte Arnau (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès-
ZER Comte Arnau

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Roses

Municipi: l’Armentera

17000241 CEIP Fluvianets-ZER Empordà
Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Castelló d’Empúries

17007907 CEIP Joana d’Empúries
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,06

17000871 CEIP Ruiz Amado
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 18
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,58
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Fortià

17007695 ZER Empordà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

17001361 CEIP Teresa de Pallejà-ZER
Empordà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Garriguella

17980006 Agr. Rural Alt Empordà-3 (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

17001383 CEIP Joaquim Gifre
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Palau-saverdera

17002624 CEIP Martí Inglès
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Pau

17002703 CEIP Pau
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Roses

17006800 CEIP Els Grecs
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,67
Taller de llengua ..................................... 0,50

17004451 CEIP Jaume Vicens i Vives
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 11
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, francès ......................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04
Taller de llengua ..................................... 0,50

17003136 CEIP Narcís Monturiol
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

17003598 CEIP Vallgarriga
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Sant Pere Pescador

17003628 CEIP Llagut
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Vilajuïga

17004207 CEIP Santiago Ratés
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Vilamacolum

17004220 CEIP de Vilamacolum-ZER
Tramuntana

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Salt

Municipi: Bescanó

17000408 CEIP Doctor Sobrequés
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Municipi: Salt

17007919 CEIP de Salt, 5
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1

17004864 CEIP El Pla
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

17003215 CEIP La Farga (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 17
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
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Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,88
Taller de llengua ..................................... 0,50

17004360 CEE La Masana (2)
Audició i llenguatge ..................................... 7
Audició i llenguatge (PE) .............................. 2

17003151 CEIP Silvestre Santaló
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,67

17005522 CEIP Veïnat
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Sant Gregori

17003392 CEIP Agustí Gifre
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: Sant Feliu de Guíxols

Municipi: Castell-Platja d’Aro

17000895 CEIP Els Estanys
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,78

17000883 CEIP Vall d’Aro
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

17003264 CEIP Gaziel
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

17004682 CEIP L’Estació
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,49

17003321 CEIP Mossèn Baldiri Reixac
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Santa Cristina d’Aro

17003689 CEIP Pedralta
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: Sant Joan de les Abades-
ses

Municipi: Ogassa

17005029 CEIP L’Esquirol-ZER Vall
de Ter

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

17003483 CEIP Mestre Andreu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Sant Pau de Segúries

17003616 CEIP Els Pinets-ZER Vall
de Ter

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

17007440 ZER Vall de Ter (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Santa Coloma de Farners

Municipi: Caldes de Malavella

17000676 CEIP Sant Esteve
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Riudarenes

17003070 CEIP Josep Boada
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Riudellots de la Selva

17003094 CEIP de Riudellots de la Selva
Educació infantil ......................................... 3

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Santa Coloma de Farners

17003641 CEIP Sant Salvador d’Horta
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

Municipi: Sils

17003823 CEIP Verdaguer
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

Municipi: Vidreres

17004906 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

17004074 CEIP Sant Iscle
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,54

Municipi: Vilobí d’Onyar

17004281 CEIP Josep Madrenys
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Zona educativa: Torroella de Montgrí

Municipi: Bellcaire d’Empordà

17000381 CEIP El Rajaret-ZER Montgrí
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

17007531 ZER Montgrí (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Torroella de Montgrí

17003872 CEIP Guillem de Montgrí
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
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Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,71

17003860 CEIP Portitxol
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Ullà

17003938 CEIP Puig Rodó-ZER Montgrí
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Verges

17004050 CEIP Francesc Cambó i Batlle
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona educativa: Agramunt

Municipi: Agramunt

25000109 CEIP de Montclar-ZER El Sió
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

25000067 CEIP Macià-Companys
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

Municipi: Montgai

25003241 CEIP Colomina-ZER El Romaní
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

25003238 CEIP de Butsènit-ZER El Sió
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25008078 ZER El Romaní (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25007852 ZER El Sió (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Preixens

25003822 CEIP de Les Ventoses-ZER El Sió
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

25003810 CEIP de Preixens-ZER El Sió
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Puigverd d’Agramunt

25003858 CEIP de Puigverd d’Agramunt-
ZER El Sió

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Albatàrrec

Municipi: Albatàrrec

25008111 ZER La Coma (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25000158 CEIP Sant Salvador-ZER La
Coma

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Alcanó

25000183 CEIP d’Alcanó-ZER L’Eral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Alfés

25000274 CEIP d’Alfés-ZER L’Eral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Montoliu de Lleida

25003305 CEIP Sant Isidre-ZER La Coma
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Municipi: Sarroca de Lleida

25008108 ZER L’Eral (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25004115 CEIP La Roca-ZER L’Eral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Sudanell

25004401 CEIP El Roser-ZER La Coma
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Sunyer

25004413 CEIP de Sunyer-ZER L’Eral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Torrebesses

25004656 CEIP de Torrebesses-ZER L’Eral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: l’Albi

Municipi: l’Albi

25000171 CEIP Els Aubis-ZER Riu Set
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

25008042 ZER Riu Set (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Cervià de les Garrigues

25001333 CEIP El Cérvol-ZER Riu Set
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Municipi: la Pobla de Cérvoles

25003664 CEIP Josep Espasa-ZER Riu
Set

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Vinaixa

25005107 CEIP Sant Bonifaci-ZER Riu
Set

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Alcarràs

Municipi: Alcarràs

25000195 CEIP Comtes de Torregrossa
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Soses

25004395 CEIP Jaume Miret
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Torres de Segre

25004747 CEIP Carrassumada
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,51

Zona educativa: Alcoletge

Municipi: Alcoletge

25000225 CEIP Mare de Déu del Carme
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Vilanova de la Barca

25005090 CEIP Mestral-ZER Argelaga
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,31

Zona educativa: Alguaire

Municipi: Alguaire

25005120 CEIP Teresa Bergadà
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: la Portella

25003792 CEIP Blanca de Villalonga-ZER
Alt Segrià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Religió catòlica 0,25

Municipi: Rosselló

25004000 CEIP La Rosella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Torrefarrera

25004711 CEIP la Creu-ZER Argelaga
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,58

Municipi: Vilanova de Segrià

25005065 CEIP de Vilanova de Segrià-ZER
Alt Segrià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,42

Zona educativa: Almacelles

Municipi: Almacelles

25000341 CEIP Antònia Simó Arnó
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Gimenells i el Pla de la Font

25000511 CEIP Inocencio Pardos-ZER
Ponent

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25000481 CEIP Sant Isidre-ZER Ponent
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Zona educativa: Almenar

Municipi: Alfarràs

25005119 CEIP Pinyana (1)
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,82

Municipi: Algerri

25000286 CEIP Sant Blai-ZER Serra Llarga
Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25007906 ZER Serra Llarga (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Almenar

25007992 CEIP d’Almenar
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Ivars de Noguera

25001795 CEIP Sant Sebastià-ZER Serra
Llarga

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Arbeca

Municipi: Arbeca

25000602 CEIP Albirka
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Puiggròs

25005910 CEIP Abat Ruera-ZER Pedrera
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Artesa de Lleida

Municipi: l’Albagés

25000146 CEIP Mare de Déu de
Montserrat-ZER Vall de l’Aranyó

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Artesa de Lleida

25000626 CEIP Els Til.lers-ZER Femosa-Set
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

25008121 ZER Femosa-Set (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Aspa

25000687 CEIP d’Aspa-ZER Femosa-Set
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Castelldans

25001254 CEIP Timorell-ZER Vall de
l’Aranyó

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

25008054 ZER Vall de l’Aranyó (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: el Cogul

25001394 CEIP Camp Crusat-ZER Vall de
l’Aranyó

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Puigverd de Lleida

25003861 CEIP Sant Jordi-ZER Femosa-
Set

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,24

Zona educativa: Artesa de Segre

Municipi: Artesa de Segre

25000638 CEIP Els Planells
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Cubells

25001436 CEIP Sol Naixent-ZER El Romaní
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Vilanova de Meià

25005053 CEIP Mare de Déu del Puig de
Meià-ZER El Romaní

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Balaguer

Municipi: Balaguer

25000781 CEIP Àngel Guimerà (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13
Taller de llengua ..................................... 0,50

25000778 CEIP Gaspar de Portolà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,88

25000857 CEIP La Noguera
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
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Religió catòlica ...................................... 0,27

Zona educativa: Bell-Lloc d’Urgell

Municipi: els Alamús

25000110 CEIP Arrels-ZER l’Horta de Lleida
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Bell-lloc d’Urgell

25000985 CEIP Ramon Farrerons
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Municipi: Bellvís

25001084 CEIP Joaquim Palacín
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

25001072 CEIP Rufí Bedoya-ZER Plaurcén
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: el Poal

25003652 CEIP El Roser-ZER Plaurcén
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

25007943 ZER Plaurcén (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Bellpuig

Municipi: Barbens

25000869 CEIP Sant Roc-ZER Riu Ondara
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Belianes

25000951 CEIP Pere Teixiné-ZER Riu Corb
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Bellpuig

25001011 CEIP Valeri Serra
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

Municipi: Ivars d’Urgell

25001801 CEIP Mare de Déu de l’Horta
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1

Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Maldà

25005892 CEIP de Maldà-ZER Riu Corb
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: els Omells de Na Gaia

25005909 CEIP Mossèn Ramon
Muntanyola-ZER Riu Corb

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Preixana

25003809 CEIP Montalbà-ZER Riu Corb
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,11

Municipi: Sant Martí de Riucorb

25004103 CEIP El Tallat-ZER Riu Corb
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

25007876 ZER Riu Corb (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Bellver de Cerdanya

Municipi: Bellver de Cerdanya

25001059 CEIP Mare de Déu de Talló
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Lles de Cerdanya

25003056 CEIP Portella Blanca-ZER Baridà-
Batllia

Educació primària ....................................... 1

Municipi: Montellà i Martinet

25007797 ZER Baridà-Batllia (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25003263 CEIP Pere Sarret-ZER Baridà-
Batllia

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

25003275 CEIP Ridolaina-ZER Baridà-
Batllia

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Prats i Sansor

25005983 CEIP Sant Serni-ZER Baridà-
Batllia

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Prullans

25003846 CEIP El Puig-ZER Baridà-Batllia
Educació primària ....................................... 1

Religió catòlica ...................................... 0,04

Zona educativa: les Borges Blanques

Municipi: les Borges Blanques

25001141 CEIP Joan XXIII
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,42

Municipi: l’Espluga Calba

25008236 ZER Pedrera (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

25001473 CEIP Porcel de Cervera-ZER
Pedrera

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: els Omellons

25003445 CEIP Josep Güell-ZER Pedrera
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Camarasa

Municipi: Àger

25000031 CEIP Andreu Farran-ZER
Montsec

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: les Avellanes i Santa Linya

25000699 CEIP de Les Avellanes-ZER
Montsec

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

25000717 CEIP de Tartareu-ZER Montsec
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

25007840 ZER Montsec (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Camarasa

25001229 CEIP de Camarasa-ZER El Jonc
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Castelló de Farfanya

25001278 CEIP Santa Maria-ZER Serra
Llarga

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,11

Municipi: Os de Balaguer

25003470 CEIP L’Espígol-ZER Montsec
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25003482 CEIP Leandre Cristòfol-ZER
Montsec

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
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Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Cervera

Municipi: Cervera

25001291 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 2
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

25001321 CEIP Mossèn Josep Arquès
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50

Zona educativa: Corbins

Municipi: Corbins

25006501 CEIP Alba
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

25008224 ZER Argelaga (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25001424 CEIP Sol Ixent-ZER Argelaga
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Esterri d’Àneu

Municipi: Alins

25000316 CEIP d’Alins-ZER Alt Pallars
Sobirà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Esterri d’Àneu

25001539 CEIP La Closa
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Tírvia

25004577 CEIP de Tírvia-ZER Alt Pallars
Sobirà

Educació primària ....................................... 1

Municipi: Vall de Cardós

25003895 CEIP Els Minairons-ZER Alt
Pallars Sobirà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: la Fuliola

Municipi: Castellserà

25001281 CEIP El Terrall-ZER
Espernallac

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

25008066 ZER Espernallac (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: la Fuliola

25001618 CEIP Guillem Isarn
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Tornabous

25004644 CEIP Espígol-ZER Riu Ondara
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

25008157 ZER Riu Ondara (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: la Granadella

Municipi: Almatret

25000407 CEIP Sant Miquel-ZER L’Oliver
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Bellaguarda

25003676 CEIP Els Set Focs-ZER Elaia
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Bovera

25001126 CEIP Vallmajor-ZER Elaia
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: la Granadella

25001710 CEIP de la Granadella-ZER Elaia
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

25007815 ZER Elaia (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Llardecans

25003019 CEIP Arc d’Adà-ZER L’Oliver
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Maials

25007918 ZER L’Oliver (3)
Educació primària, anglès ........................... 1

Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25003123 CEIP Otogesa-ZER L’Oliver
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,24

Zona educativa: Guissona

Municipi: Guissona

25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Torà

25004607 CEIP Sant Gil
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,26

Zona educativa: Juncosa

Municipi: Juncosa

25007888 ZER Garrigues Altes (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25001916 CEIP L’Espígol-ZER Garrigues
Altes

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: el Soleràs

25004231 CEIP del Soleràs-ZER Garrigues
Altes

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,15

Municipi: els Torms

25004619 CEIP Joan Benet i Petit-ZER
Garrigues Altes

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Juneda

Municipi: Juneda

25001928 CEIP Manuel Ortiz i Castelló
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,58

Municipi: Torregrossa

25004723 CEIP La Bassa
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
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Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,47

Zona educativa: Lleida

Municipi: Alpicat

25000468 CEIP Doctor Serés
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64

Municipi: Benavent de Segrià

25008145 ZER Alt Segrià (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25001096 CEIP Sant Joan-ZER Alt Segrià
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Lleida

25001990 CEIP Antoni Bergós-ZER L’Horta
de Lleida

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25002052 CEIP Balàfia
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64
Taller de llengua ..................................... 0,50

25002064 CEIP Camps Elisis
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

25002076 CEIP Cervantes (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

25002131 CEIP Creu del Batlle-ZER L’Horta
de Lleida

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25002672 CEIP de Pràctiques I
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

25002854 CEIP El Segrià-ZER L’Horta de
Lleida

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

25002921 CEIP El Vilot-ZER Ponent
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

25001953 CEIP Enric Farreny
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

25006264 CEIP Escola Espiga
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

25006744 CEE Esperança (2)
Educació especial .................................... 10
Educació especial (PE) ............................... 1

25005880 CEIP Frederic Godas
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,73

25002143 CEIP Ginesta (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

25005673 CEIP Joan Maragall
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

25005430 CEIP Joan XXIII
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

25006409 CEIP Joc de la Bola
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1

Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

25007921 ZER L’Horta de LLeida (3)
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25002091 CEIP Magí Morera i Galícia (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,52

25005491 CEIP Magraners
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

25002106 CEIP Pardinyes
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

25008133 ZER Ponent (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25008212 CEIP Pràctiques II
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

25002121 CEIP Príncep de Viana
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,67
Taller de llengua ..................................... 0,50

25002167 CEIP Ramon Berenguer IV-ZER
L’Horta de Lleida

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25002088 CEIP Riu Segre
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
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25006276 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25002659 CEIP Sant Josep de Calassanç
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

25006197 CEIP Terres de Ponent (1)
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Torre-serona

25004759 CEIP El Roser-ZER Alt Segrià
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Zona educativa: Mollerussa

Municipi: Castellnou de Seana

25001266 CEIP L’Estel-ZER Vent Serè
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Fondarella

25001606 CEIP Minyons d’Urgell-ZER
Plaurcén

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Golmés

25001692 CEIP Francesc Arenes-ZER Vent
Serè

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Linyola

25002970 CEIP El Sitjar
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Audició i llenguatge ..................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,30

Municipi: Miralcamp

25003147 CEIP Sant Miquel
Educació infantil ......................................... 2

Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,31

Municipi: Mollerussa

25005171 CEIP Mestre Ignasi Peraire
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,56
Taller de llengua ..................................... 0,50

25005545 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

25005557 CEE Siloé (2)
Educació especial ...................................... 4
Audició i llenguatge ..................................... 1

Municipi: el Palau d’Anglesola

25003494 CEIP Arnau Berenguer
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Sidamon

25004221 CEIP El Timó-ZER Plaurcén
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Vila-sana

25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé-ZER
Vent Serè

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,24

Municipi: Vilanova de Bellpuig

25005016 CEIP Marinada-ZER Vent Serè
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

25008091 ZER Vent Serè (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Navès

Municipi: Bassella

25005843 CEIP d’Ogern-ZER El Solsonès
Sud

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Josa i Tuixén

25004826 CEIP de Tuixent-ZER El Solsonès
Nord

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Lladurs

25002982 CEIP de Lladurs-ZER El Solsonès
Nord

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Llobera

25003093 CEIP de Llobera-ZER El Solsonès
Sud

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25008522 ZER El Solsonès Sud (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Municipi: Navès

25003330 CEIP Aiguadora-ZER El Solsonès
Nord

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

25008510 ZER El Solsonès Nord (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Municipi: Pinell de Solsonès

25003627 CEIP de Sant Climent-ZER El
Solsonès Sud

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Pinós

25006069 CEIP d’Ardèvol-ZER El Solsonès
Sud

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Riner

25003974 CEIP de Freixinet de Solsona-
ZER El Solsonès Sud

Educació primària ....................................... 1

Zona educativa: Oliana

Municipi: Oliana

25005132 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52

Municipi: Peramola

25003585 CEIP Sant Miquel-ZER Narieda
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Zona educativa: Organyà

Municipi: Coll de Nargó

25001400 CEIP Sant Climent-ZER Narieda
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Organyà

25003469 CEIP Miret i Sans-ZER Narieda
Educació infantil ......................................... 2
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Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

25007827 ZER Narieda (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: la Pobla de Segur

Municipi: la Pobla de Segur

25003688 CEIP Els Raiers
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Zona educativa: el Pont de Suert

Municipi: el Pont de Suert

25003755 CEIP Ribagorçana
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: la Vall de Boí

25008534 CEIP de la Vall de Boí-ZER Alta
Ribagorça

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,14

25007414 CEIP Joan Baget i Pamiès-ZER
Alta Ribagorça

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Vilaller

25007891 ZER Alta Ribagorça (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25004981 CEIP Vidal i Abad-ZER Alta
Ribagorça

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Zona educativa: Ponts

Municipi: Ponts

25003718 CEIP de Ponts
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,80

Zona educativa: Ribera d’Ondara

Municipi: Biosca

25001102 CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La
Segarra

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Ivorra

25001825 CEIP d’Ivorra-ZER La Segarra
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: els Plans de Sió

25003500 CEIP de les Pallargues-ZER La
Segarra

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Ribera d’Ondara

25007773 ZER La Segarra (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25004085 CEIP Vall Ondara-ZER La Segarra
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Sanaüja

25004024 CEIP de Sanaüja-ZER La Segarra
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Sant Guim de Freixenet

25004036 CEIP L’Estel
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Sant Ramon

25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè-
ZER La Segarra

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Zona educativa: Serós

Municipi: Aitona

25008297 ZER Baix Segrià (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25000730 CEIP Francesc Feliu-ZER Baix
Segrià

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: la Granja d’Escarp

25001722 CEIP Sant Jaume-ZER Baix
Segrià

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,44

Municipi: Massalcoreig

25003111 CEIP de Massalcoreig-ZER Baix
Segrià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3

Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Seròs

25004218 CEIP Miquel Baró Daban
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: la Seu d’Urgell

Municipi: Alàs i Cerc

25000122 CEIP Sant Esteve-ZER Urgellet
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Arsèguel

25005995 CEIP d’Arsèguel-ZER Urgellet
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Montferrer i Castellbò

25003299 CEIP Els Agols-ZER Urgellet
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Ribera d’Urgellet

25003950 CEIP Arnau Mir-ZER Urgellet
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

25003913 CEIP Sant Serni-ZER Urgellet
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: la Seu d’Urgell

25001242 CEIP Castell-Ciutat-ZER Urgellet
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

25004140 CEIP Mossèn Albert Vives
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

25005533 CEIP Pau Claris
Educació infantil ......................................... 4
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

25007864 ZER Urgellet (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Solsona

Municipi: la Coma i la Pedra

25003536 CEIP de la Coma-ZER El
Solsonès Nord

Educació primària ....................................... 1
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Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sant Llorenç de Morunys

25004048 CEIP Vall de Lord
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Solsona

25004243 CEIP Setelsis
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 4
Religió catòlica ...................................... 0,67

Zona educativa: Sort

Municipi: Llavorsí

25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25003032 CEIP de Llavorsí-ZER Alt Pallars
Sobirà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,07

Municipi: Rialp

25003871 CEIP de Rialp-ZER Alt Pallars
Sobirà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sort

25005144 CEIP Àngel Serafí i Casanovas
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: Tàrrega

Municipi: Anglesola

25000584 CEIP Santa Creu-ZER Riu
Ondara (1)

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Tàrrega

25004531 CEIP Àngel Guimerà
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,34

25004462 CEIP Jacint Verdaguer
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2

Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: Térmens

Municipi: Albesa

25980006 Agr. Rural La Noguera-4 (3)
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

25000161 CEIP L’Àlber
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Menàrguens

25003135 CEIP Joan Ros i Porta
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Térmens

25004565 CEIP Alfred Potrony
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Zona educativa: Tremp

Municipi: Abella de la Conca

25000021 CEIP de Bóixols-ZER Pallars
Jussà

Educació primària ....................................... 1

Municipi: Isona i Conca Dellà

25001886 CEIP Aeso-ZER Pallars Jussà
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

25007839 ZER Pallars Jussà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Tremp

25006549 CEIP d’Espluga de Serra-ZER
Pallars Jussà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

25004772 CEIP Valldeflors
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,53

Zona educativa: Val d’Aran

Municipi: Es Bòrdes

25001138 CEIP Casteth Leon-ZER Val
d’Aran

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Bossòst

25001199 CEIP Sant Ròc
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, francès ......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,33

Municipi: Les

25980018 Agr. Rural Era Vall d’Aran (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Naut Aran

25000535 CEIP Loseron-ZER Val d’Aran
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

25000560 CEIP Ruda-ZER Val d’Aran
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

25000559 CEIP Sant Martí-ZER Val d’Aran
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

25007931 ZER Val d’Aran (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Vielha e Mijaran

25004899 CEIP Eth Roser-ZER Val d’Aran
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

25004929 CEIP Garona
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Educació primària, francès ......................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 1
Educació especial (PE) ............................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,50

Zona educativa: Vallfogona de Balaguer

Municipi: Bellcaire d’Urgell

25000961 CEIP Bonavista
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Bellmunt d’Urgell

25001001 CEIP Sant Bartomeu-ZER
Espernallac

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Penelles

25003551 CEIP Ramon Gombal-ZER
Espernallac

Educació infantil ......................................... 1
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Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: la Sentiu de Sió

25000675 CEIP Mare de Déu de la
Guardiola-ZER El Romaní

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Vallfogona de Balaguer

25008081 ZER El Jonc (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25004851 CEIP Salvador Espriu-ZER El
Jonc

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Verdú

Municipi: Ciutadilla

25001357 CEIP de Ciutadilla-ZER Guicivervi
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Guimerà

25001758 CEIP de Guimerà-ZER Guicivervi
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Verdú

25004863 CEIP Jardí-ZER Guicivervi
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vilagrassa

25007761 ZER Guicivervi (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

25004966 CEIP Ramon Perelló-ZER
Guicivervi

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona educativa: Alcover

Municipi: Alcover

43000135 CEIP Mare de Déu del Remei
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: el Milà

43001504 CEIP Bisbe Martí-ZER El Francolí
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Zona educativa: Altafulla

Municipi: Altafulla

43000251 CEIP La Portalada
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: el Catllar

43005352 CEIP L’Agulla
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,50

Municipi: la Nou de Gaià

43005467 CEIP Les Codinetes-ZER Baix
Gaià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: la Riera de Gaià

43009102 ZER Baix Gaià (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005157 CEIP Montoliu-ZER Baix Gaià
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Religió catòlica ...................................... 0,38

Municipi: Salomó

43005662 CEIP Josep Nin-ZER Baix Gaià
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Zona educativa: l’Arboç

Municipi: l’Arboç

43000378 CEIP Sant Julià
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,38

Municipi: Banyeres del Penedès

43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat-
ZER La Talaia

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Bellvei

43000548 CEIP La Muntanyeta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Religió catòlica ...................................... 0,36

Zona educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Bisbal de Falset

43005339 CEIP Montsant-ZER Montsant-
Ribera

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

43009060 ZER Montsant-Ribera (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

Municipi: Margalef

43001371 CEIP Sant Salvador-ZER
Montsant-Ribera

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: les Borges del Camp

Municipi: l’Aleixar

43000184 CEIP Teresa Salvat i Llauradó-
ZER Baix Camp Nord

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Alforja

43009059 ZER Baix Camp Nord (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 1

43000214 CEIP Josep Fusté-ZER Baix
Camp Nord

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,11

Municipi: les Borges del Camp

43000627 CEIP Rocabruna
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Religió catòlica 0,17

Municipi: Riudecols

43005561 CEIP Mare de Déu del Roser-ZER
Baix Camp Nord

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Zona educativa: Calafell

Municipi: Calafell

43000721 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
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Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

43000706 CEIP Santa Creu de Calafell
Educació infantil ....................................... 13
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Cunit

43008535 CEIP de Cunit
Educació infantil ......................................... 3

43000998 CEIP Pompeu Fabra
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Cambrils

Municipi: Cambrils

43008547 CEIP Cambrils
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52

43000731 CEIP Joan Ardèvol
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

43006356 CEIP Marinada
Educació infantil ......................................... 7
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 13
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,80
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Capçanes

Municipi: Capçanes

43000792 CEIP Sant Isidre-ZER Baix Priorat
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: els Guiamets

43001334 CEIP Sant Feliu-ZER Baix Priorat
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Marçà

43001383 CEIP Anicet Villar-ZER Baix
Priorat

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: el Masroig

43009047 ZER Baix Priorat (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43001498 CEIP Onze de Setembre-ZER
Baix Priorat

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Constantí

Municipi: Constantí

43005893 CEIP Centcelles (1)
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Zona educativa: Cornudella de Montsant

Municipi: Cornudella de Montsant

43000962 CEIP Dr. Piñol i Aiguadé-ZER
Montsant-Serra de Prades

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,36

43009001 ZER Montsant-Serra de Prades
(3)

Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Poboleda

43002053 CEIP Garbí-ZER Montsant-Serra
de Prades

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Prades

43005510 CEIP Serra de Prades-ZER
Montsant-Serra de Prades

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Ulldemolins

43004487 CEIP Montsant-ZER Montsant-
Serra de Prades

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: l’Espluga de Francolí

Municipi: l’Espluga de Francolí

43001036 CEIP Martí Poch
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1

Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Vimbodí

43005081 CEIP Mare de Déu dels Torrents-
ZER Poblet

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

43009141 ZER Poblet (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Falset

Municipi: Bellmunt del Priorat

43000512 CEIP El Sarraí-ZER Baix Priorat
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Falset

43001051 CEIP Antoni Vilanova
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

Municipi: Porrera

43005509 CEIP Rossend Giol-ZER Baix
Priorat

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Gratallops

Municipi: Cabacés

43000676 CEIP El Castell-ZER L’Aglà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,26

Municipi: la Figuera

43009023 ZER L’Aglà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43001103 CEIP Sant Pau-ZER L’Aglà
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Gratallops

43001310 CEIP Llicorella-ZER L’Aglà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: el Molar

43005455 CEIP Pius XII-ZER L’Aglà
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Llorenç del Penedès

Municipi: la Bisbal del Penedès

43000597 CEIP Ull del Vent
Educació infantil ......................................... 4
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Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Llorenç del Penedès

43001361 CEIP Les Cometes
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: el Montmell

43001656 CEIP Teresa Godes i Domènech-
ZER El Montmell

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

43005583 CEIP Els Quatre Vents-ZER La
Talaia

Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

43009400 ZER La Talaia (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43002961 CEIP Sant Andreu-ZER La Talaia
Educació primària ....................................... 1

Municipi: Santa Oliva

43005595 CEIP La Parellada (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Mont-Roig del Camp

Municipi: Mont-roig del Camp

43001671 CEIP Joan Miró
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 7
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1

43001668 CEIP Mare de Déu de la Roca
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Pratdip

43005522 CEIP Santa Marina-ZER
Vandellòs-Pratdip

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

43004657 CEIP Mestral
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,73

43004700 CEIP Valdelors-ZER Vandellòs-
Pratdip

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,13

43009333 ZER Vandellòs - Pratdip (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Montblanc

Municipi: Barberà de la Conca

43000470 CEIP Valldemur-ZER Conca de
Barberà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Blancafort

43000603 CEIP de Blancafort-ZER Poblet
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Montblanc

43001553 CEIP Les Muralles
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Pira

43001954 CEIP Antoni Tous-ZER Conca de
Barberà

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Solivella

43009072 ZER Conca de Barberà (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43003124 CEIP Sagrat Cor-ZER Conca de
Barberà

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Vilaverd

43005017 CEIP del Montgoi-ZER Poblet
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,09

Zona educativa: Montbrió del Camp

Municipi: Botarell

43000640 CEIP Mare de Déu de la Candela-
ZER Baix Camp Sud

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Duesaigües

43005376 CEIP Puigmarí-ZER Baix Camp
Sud

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Montbrió del Camp

43001607 CEIP Josep M. Soler i Gené
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,66

Municipi: Riudecanyes

43009126 ZER Baix Camp Sud (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005558 CEIP Sant Mateu-ZER Baix
Camp Sud

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Vilanova d’Escornalbou

43004888 CEIP Font de l’Arc-ZER Baix
Camp Sud

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: el Morell

Municipi: el Morell

43001735 CEIP Ventura Gassol
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: els Pallaresos

43001826 CEIP Sant Sebastià
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Perafort

43009886 CEIP Perafort
Educació infantil ......................................... 2

Municipi: la Pobla de Mafumet

43005480 CEIP Mare de Déu del Lledó
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3



Full de disposicions i actes administratius

1030

Llocs de treball Dotacions Llocs de treball Dotacions Llocs de treball Dotacions

Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: la Secuita

43003082 CEIP Guillem de Claramunt
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,34

Municipi: Vilallonga del Camp

43004864 CEIP Pere Virgili
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

Zona educativa: el Pla de Santa Maria

Municipi: Cabra del Camp

43000688 CEIP de Cabra del Camp-ZER La
Parellada

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Figuerola del Camp

43001115 CEIP Mare de Déu de l’Esperan-
ça-ZER La Parellada

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: el Pla de Santa Maria

43001966 CEIP Sant Ramon
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: el Pont d’Armentera

43005492 CEIP Santa Magdalena-ZER La
Parellada

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,13

Zona educativa: Reus

Municipi: Reus

43006216 CEIP Cèlia Artiga
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43002260 CEIP Ciutat de Reus
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

43005753 CEIP Doctor Alberich i Casas (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005765 CEIP Eduard Toda i Güell
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

43002272 CEIP General Prim
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43005901 CEIP Joan Rebull
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,64

43002259 CEIP Marià Fortuny
Educació infantil ....................................... 12
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,80

43002247 CEIP Misericòrdia (1)
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,49

43007105 CEIP Montsant
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43007178 CEIP Mowgli
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43002235 CEIP Pompeu Fabra (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,40

Taller de llengua ..................................... 0,50

43002211 CEIP Prat de la Riba
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,27
Taller de llengua ..................................... 0,50

43006228 CEIP Rosa Sensat (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2

43006061 CEIP Rubió i Ors (1)
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,67

43005935 CEIP Sant Bernat Calbó (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43006541 CEIP Teresa Miquel i Pàmies
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: Riudoms

Municipi: Riudoms

43002752 CEIP Beat Bonaventura Gran
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,66

Municipi: Vinyols i els Arcs

43005121 CEIP Santa Caterina-ZER Baix
Camp Sud

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,31

Zona educativa: Santa Coloma de Queralt

Municipi: Rocafort de Queralt

43006371 CEIP Sant Roc-ZER Conca de
Barberà

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Santa Coloma de Queralt

43003011 CEIP Cor de Roure
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
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Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: Sarral

43003069 CEIP Salvador Ninot
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: la Selva del Camp

Municipi: Almoster

43005327 CEIP Ramon Sugrañes-ZER Baix
Camp Nord

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Castellvell del Camp

43005340 CEIP Santa Anna
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: la Selva del Camp

43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 1
Educació primària, anglès (PE) .................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,10

Zona educativa: Tarragona

Municipi: Tarragona

43003136 CEIP Bonavista (1)
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

43005911 CEIP Campclar (1)
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,49

43005959 CEIP Cèsar August
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 4
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,52

43003690 CEIP de Pràctiques
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43003756 CEIP Gual i Villalbí
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43003185 CEIP La Canonja
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,81

43005170 CEIP La Floresta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43006563 CEIP Marcel·lí Domingo
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

43003768 CEIP Mare de Déu dels Àngels
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 15
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,50

43006381 CEIP Mediterrani (1)
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

43005169 CEIP Pau Delclòs
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ....................................... 9
Educació primària (PE) ................................ 2
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2

Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,88

43007117 CEIP Pax
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005686 CEIP Riu Clar
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52

43009369 CEIP Saavedra
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

43003321 CEIP Sant Pere i Sant Pau
Educació infantil ....................................... 12
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,79

43003227 CEIP Sant Salvador
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43003306 CEIP Serrallo
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial (PE) ............................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Torredembarra

Municipi: Bonastre

43000615 CEIP L’Estel-ZER Els Ceps
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,14

Municipi: Creixell

43005364 CEIP Les Eres (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53
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Municipi: la Pobla de Montornès

43005145 CEIP Els Ametllers-ZER Baix Gaià
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Roda de Barà

43002776 CEIP Salvador Espriu
Educació infantil ......................................... 6
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: Torredembarra

43003884 CEIP Antoni Roig
Educació infantil ......................................... 8
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 13
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

43009242 CEIP de Torredembarra
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1

43006851 CEIP Molí de Vent
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Valls

Municipi: la Masó

43001462 CEIP Els Til·lers-ZER El Francolí
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: la Riba

43005546 CEIP de La Riba
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,13

Municipi: Vallmoll

43009114 ZER El Francolí (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43004505 CEIP Mare de Déu del Roser-ZER
El Francolí

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,29

Municipi: Valls

43004530 CEIP Baltasar Segú
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43006575 CEIP Eladi Homs
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, ed. física (PE) ......................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 6
Religió catòlica ...................................... 0,40

43006861 CEIP Enxaneta
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43004633 CEIP Eugeni d’Ors
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43004529 CEIP Mare de Déu de la Candela
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40
Taller de llengua ..................................... 0,50

43004517 CEIP Rocabruna-ZER El Francolí
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,18

Zona educativa: el Vendrell

Municipi: Albinyana

43009096 ZER Els Ceps (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005297 CEIP Joan Perucho-ZER Els
Ceps

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: el Vendrell

43004748 CEIP Àngel Guimerà
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,60

Taller de llengua ..................................... 0,50

43006587 CEIP Àngels Garriga
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,62

43008924 CEIP del Vendrell
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,34

43004736 CEIP Els Secallets
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

43006988 CEE Garbí (2)
Educació especial ...................................... 9
Audició i llenguatge ..................................... 1

43004815 CEIP Pau Casals
Educació infantil ......................................... 9
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 13
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,36
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Vila-Rodona

Municipi: Aiguamúrcia

43009138 ZER La Parellada (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43006174 CEIP Les Moreres-ZER La
Parellada

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

43000020 CEIP Sant Miquel-ZER La
Parellada

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Masllorenç

43005421 CEIP Berenguer de Montoliu-ZER
Els Ceps

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Municipi: Rodonyà

43005571 CEIP Les Comes-ZER El
Montmell

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20
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Municipi: Vila-rodona

43004921 CEIP Bernardí Tolrà-ZER El
Montmell

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,14

43009382 ZER El Montmell (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Vila-Seca i Salou

Municipi: Salou

43009451 CEIP de Salou
Educació infantil ......................................... 6

43006393 CEIP Europa
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

43004931 CEIP Santa Maria del Mar
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

Municipi: Vila-seca

43005947 CEIP Cal·lípolis
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,27

43006241 CEIP La Plana (1)
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,28

43006332 CEIP Mestral
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,44

43005005 CEIP Sant Bernat Calvó
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,53

43004979 CEIP Torroja i Miret
Educació infantil ......................................... 7

Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,72

Zona educativa: Vilabella

Municipi: Alió

43000226 CEIP La Barquera-ZER Atzavara
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Bràfim

43000652 CEIP Sant Jaume de Bràfim-ZER
Atzavara (1)

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,04

Municipi: Nulles

43001796 CEIP Sant Sebastià-ZER
Atzavara

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

Municipi: Puigpelat

43002171 CEIP Joan Plana-ZER Atzavara
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,22

Municipi: Vilabella

43009035 ZER Atzavara (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu-
ZER Atzavara

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE
L’EBRE

Zona educativa: Alcanar

Municipi: Alcanar

43000081 CEIP Joan Baptista Serra
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 2
Educació primària, francès ......................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 2,60

43005698 CEIP Marjal-ZER Mediterrània
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

43009308 ZER Mediterrània (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: l’Aldea

Municipi: l’Aldea

43004037 CEIP Maria García i Cabanes
Educació infantil ......................................... 4

Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43004050 CEIP 21 d’Abril
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,34

Municipi: Camarles

43004116 CEIP del Lligallo del Gànguil-ZER
Mestral

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43003975 CEIP Sant Àngel
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: l’Ametlla de Mar

Municipi: l’Ametlla de Mar

43000263 CEIP Sant Jordi
Educació infantil ......................................... 8
Educació infantil (PE) .................................. 1
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: l’Ampolla

43005194 CEIP Mediterrani
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 4
Educació primària (PE) ................................ 1
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,48

Municipi: el Perelló

43001929 CEIP Jaume II
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,52

Zona educativa: Amposta

Municipi: Amposta

43009217 CEIP del Poble Nou del Delta-
ZER Mediterrània

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04
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43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43000275 CEIP Miquel Granell
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43006186 CEIP Soriano Montagut
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Zona educativa: Ascó

Municipi: Ascó

43000433 CEIP Sant Miquel
Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: la Torre de l’Espanyol

43005601 CEIP El Tormo-ZER Ribera
d’Ebre Nord

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,17

Municipi: Vinebre

43005108 CEIP Les Eres-ZER Ribera d’Ebre
Nord

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,12

Zona educativa: Batea

Municipi: Batea

43000482 CEIP Mare de Déu del Portal
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Caseres

43000809 CEIP La Gessera-ZER Ports-
Algars

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: la Pobla de Massaluca

43002016 CEIP L’Ametller-ZER Terra Alta
Nord

Educació infantil ......................................... 1

Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,16

Municipi: Vilalba dels Arcs

43005650 CEIP El Diví Mestre-ZER Terra
Alta Nord

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

43009370 ZER Terra Alta Nord (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: la Bisbal de Falset

Municipi: la Palma d’Ebre

43005479 CEIP 1 d’Abril-ZER Montsant-
Ribera

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Deltebre

Municipi: Deltebre

43004074 CEIP L’Assumpció
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,62

43006873 CEIP Riumar
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 6
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,62

43004013 CEIP Sant Miquel
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 11
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,31
Taller de llengua ..................................... 0,50

Zona educativa: Flix

Municipi: Flix

43001127 CEIP Enric Grau i Fontserè
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,64

Municipi: Riba-roja d’Ebre

43002661 CEIP Sant Agustí
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Gandesa

Municipi: Bot

43000639 CEIP Sant Blai-ZER Terra Alta-
Centre

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Corbera d’Ebre

43000950 CEIP Doctor Ferran-ZER Terra
Alta - Centre

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: la Fatarella

43001097 CEIP Los Castellets-ZER Terra
Alta Nord

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,36

Municipi: Gandesa

43001231 CEIP Puig Cavaller
Educació infantil ......................................... 5
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Municipi: el Pinell de Brai

43001942 CEIP Cèsar Martinell-ZER Terra
Alta - Centre

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

43009461 ZER Terra Alta-Centre (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Horta de Sant Joan

Municipi: Arnes

43000421 CEIP La Miranda-ZER Ports-
Algars

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Horta de Sant Joan

43001346 CEIP Montsagre-ZER Ports-
Algars

Educació infantil ......................................... 3
Educació primària ....................................... 4
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,44

43009229 ZER Ports-Algars (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Prat de Comte

43002144 CEIP Mare de Déu de la
Fontcalda-ZER Ports-Algars

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,22
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Zona educativa: Móra d’Ebre

Municipi: Benissanet

43000561 CEIP Antoni Nat-ZER
Benissanet-Miravet

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

43009606 ZER Benissanet-Miravet (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Miravet

43005443 CEIP El Ballestar-ZER
Benissanet-Miravet

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,18

Municipi: Móra d’Ebre

43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ..................................... 10
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,96

Zona educativa: Móra la Nova

Municipi: Garcia

43005406 CEIP El Verger-ZER Ribera
d’Ebre Nord

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2

Religió catòlica 0,17

43009345 ZER Ribera d’Ebre Nord (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Ginestar

43009394 ZER La Font de l’Aiguadí (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43001280 CEIP Pàmies-ZER La Font de
l’Aiguadí

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,38

Municipi: Móra la Nova

43001723 CEIP 3 d’Abril
Educació infantil ......................................... 7
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Rasquera

43005534 CEIP de Rasquera-ZER La Font
de l’Aiguadí

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,28

Municipi: Tivissa

43003835 CEIP Josep Riba-ZER Baix
Priorat

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,04

43003847 CEIP Marcel·lí Domingo
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,40

Zona educativa: Roquetes

Municipi: Alfara de Carles

43005315 CEIP d’Alfara de Carles-ZER
Mont Caro

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,08

Municipi: Roquetes

43002831 CEIP Mestre Marcel·lí Domingo
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

43009311 ZER Mont Caro (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43005674 CEIP Raval del Cristo-ZER Mont
Caro

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,32

Zona educativa: Sant Carles de la Ràpita

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

43002892 CEIP Carles III
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,40

43006551 CEIP Horta Vella
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 5
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,60

Zona educativa: Sant Jaume d’Enveja

Municipi: Sant Jaume d’Enveja

43004189 CEIP Sant Jaume
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1

Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,71

43005613 CEIP Setze de Febrer-ZER
Mediterrània

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,16

Zona educativa: Santa Bàrbara

Municipi: la Galera

43005391 CEIP Sant Llorenç-ZER Montsià
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,40

Municipi: Godall

43005418 CEIP Sant Salvador-ZER Montsià
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,32

Municipi: Mas de Barberans

43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre-
ZER Montsià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,32

Municipi: Masdenverge

43009084 ZER Montsià (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43001437 CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsià
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, anglès ........................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,29

Municipi: Santa Bàrbara

43003008 CEIP Jaume Balmes
Educació infantil ......................................... 6
Educació primària ....................................... 9
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ........................................... 1

Zona educativa: Tivenys

Municipi: Benifallet

43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella-
ZER Riu i Serra

Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 2
Educació primària, francès ......................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

43009321 ZER Riu i Serra (3)
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Municipi: Tivenys

43003801 CEIP La Pineda-ZER Riu Avall
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,32
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43009011 ZER Riu Avall (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

Zona educativa: Tortosa

Municipi: Tortosa

43003951 CEIP Bítem-ZER Riu Avall
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,26

43003914 CEIP Daniel Mangrané i Escardó
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 8
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,76

43006046 CEIP Divina Pastora-ZER Mestral
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,09

43004244 CEIP El Temple
Educació infantil ....................................... 10
Educació primària ..................................... 14
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,48
Taller de llengua ..................................... 0,50

43004256 CEIP Ferreries
Educació infantil ....................................... 11
Educació primària ..................................... 16
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 1,60
Taller de llengua ..................................... 0,50

43004232 CEIP La Mercè (1)
Educació infantil ......................................... 4
Educació primària ....................................... 7
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1
Taller de llengua ..................................... 0,50

43009618 ZER Mestral (3)
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1

43003987 CEIP Port rodó-ZER Mestral
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,09

43004268 CEIP Remolins (1)
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,24

Llocs de treball Dotacions

43005625 CEIP Sant Antoni Abat-ZER Mont
Caro

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Zona educativa: Ulldecona

Municipi: Freginals

43005388 CEIP Joan Martí i Miralles-ZER
Montsià

Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,28

Municipi: la Sénia

43000871 CEIP Jaume I
Educació infantil ......................................... 9
Educació primària ..................................... 12
Educació primària, anglès ........................... 2
Ed. primària, educació física ....................... 3
Educació primària, música .......................... 2
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ........................................... 1

Municipi: Ulldecona

43004463 CEIP Ramón y Cajal
Educació infantil ......................................... 8
Educació primària ..................................... 13
Educació primària, anglès ........................... 3
Ed. primària, educació física ....................... 2
Educació primària, música .......................... 1
Educació especial ...................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,74

Zona educativa: Xerta

Municipi: Aldover

43005303 CEIP Sant Jordi-ZER Riu i Serra
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 3
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Paüls

43001851 CEIP Sant Roc-ZER Riu i Serra
Educació infantil ......................................... 1
Educació primària ....................................... 2
Religió catòlica ...................................... 0,20

Municipi: Xerta

43001000 CEIP de Xerta-ZER Riu i Serra
Educació infantil ......................................... 2
Educació primària ....................................... 3
Educació primària, anglès ........................... 1
Ed. primària, educació física ....................... 1
Religió catòlica ...................................... 0,32

ANNEX 2

(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent.
(CERE) Centre experimental de règim especial.
(1) centre amb rampes i ascensors.
(2) centre només amb rampes.
(3) centre només amb ascensors.
(*) llocs d’atenció qualitativa per a necessitats/in-

teressos de l’alumnat.
(P) Llocs singulars definits per pla estratègic.
LLTCES=llocs de treball dels cossos d’ensenya-

ments secundaris.
LLTCM=llocs de treball del cos de mestres.
N=nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona

08013172 IES Ausiàs March (1)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 3

08061725 EOI Barcelona III
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2

08062195 EOI Barcelona IV
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Francès ...................................................... 1

08062201 EOI Barcelona V
Anglès ........................................................ 2
Francès ...................................................... 1

08035167 IES Barcelona-Congrés (3)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Física i química .................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1
Tecnologia (E) ............................................. 1

08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron
Alemany ..................................................... 7
Anglès ...................................................... 19
Anglès (L) ................................................... 2
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Català ........................................................ 3
Espanyol per a estrangers .......................... 3
Francès ...................................................... 8

08013470 IES Barri Besòs (CAEP)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08013184 IES Bernat Metge (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08034588 IES Collserola
(*) Dibuix .................................................. 0,5
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1

LLTCES/LLTCM N

Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052839 IES Consell de Cent (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 2
(P) Llengua castellana i literatura ................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 8,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

08046578 IES Costa i Llobera
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(P) Filosofia ................................................. 1
(P) Matemàtiques ....................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................ 0,5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia (E) ............................................. 1

LLTCES/LLTCM N

08038570 EOI de Barcelona (3)
Àrab ........................................................... 2
Àrab (L) ...................................................... 2
Alemany ................................................... 11
Anglès ...................................................... 25
Anglès (L) ................................................... 2
Català ........................................................ 7
Espanyol per a estrangers ........................ 10
Euska ......................................................... 2
Francès .................................................... 13
Grec modern .............................................. 1
Grec modern (L) ......................................... 1
Italià ........................................................... 5
Japonès ..................................................... 3
Japonès (L) ................................................ 1
Neerlandès ................................................. 2
Portuguès .................................................. 2
Rus ............................................................ 5
Xinès .......................................................... 1
Xinès (L) ..................................................... 2

08044961 ESCRBC de Catalunya
Biologia i geologia ...................................... 1
Conservació restauració document gràfic ... 6
Conservació restauració obres pictorique ... 3
Dibuix artístic i color .................................... 2
Enquadernació artística .............................. 1
Física i química ........................................... 1
Fotografia ................................................... 1
Història de l’art ........................................... 4
Volum ......................................................... 2

08044156 EA Deià
Decoració .................................................. 1
Dibuix artístic i color .................................... 2
Dibuix tècnic ............................................... 9
Disseny d’interiors ...................................... 2
Història de l’art ........................................... 1
Materials i tecnologia: disseny ..................... 1
Mitjans audiovisuals .................................... 1
Mitjans informàtics ...................................... 1
Motlles i reproduccions ............................... 1
Volum ......................................................... 1

08044922 IES Dr. Puigvert (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08013147 IES Emperador Carles (1)
(*) Grec ....................................................... 1
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(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08043462 IES Ernest Lluch (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08013275 IES Escola del Treball
(P) Org. i proj. de fabricació mecànica ......... 1
Administració d’empreses .......................... 9
Alemany ..................................................... 2
Anàlisi i química industrial ........................... 6
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 1
Construccions civils i edificació ................... 6
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................... 5
Equips electrònics .................................... 11
Física i química ........................................... 4
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 5
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 9
Geografia i història ...................................... 3

Informàtica ................................................. 5
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 7
Instal·lacions electrotècniques .................... 8
Laboratori .................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles .......................... 12
Matemàtiques ............................................ 2
Mecanització i manteniment de màquines ... 8
Oficina de projectes de construcció ............ 5
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 5
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 3
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 6
P. esp. en arts gràfiques ........................... 0,7
P. esp. en edificació i obra civil ................. 0,7
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 3
Processos de gestió administrativa ........... 10
Processos i productes d’arts gràfiques ....... 4
Producció en arts gràfiques ........................ 8
Religió ..................................................... 0,2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 9
Sistemes electrònics ................................. 12
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 4
Tecnologia .................................................. 1

08045513 IES Flos i Calcat (1)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 5
Processos sanitaris .................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08040849 IES Fort Pius (1)
(*) Economia ............................................... 1
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5

Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08052724 IES Francisco de Goya (3)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08046591 IES Gal·la Placídia (3)
(*) Educació física .................................... 0,5
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 1
Tecnologia (E) ............................................. 1

08044065 IES Galileo Galilei (2)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
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08040141 IES Icària (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (3)
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1
Tecnologia (L) ............................................. 2

08045203 IES Inst. Català Enseny. Secund.
a Distància (1)

Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 1

Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 4
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2

08013111 IES Jaume Balmes (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Sistemes i aplicacions informàtiques ....... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 4
Italià ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Música .................................................... 1,5
Processos de gestió administrativa ............. 2
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 3
Tecnologia .................................................. 4

08013123 IES Joan Boscà (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08057540 IES Joan Brossa
(*) Física i química .................................... 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Anglès (L) ................................................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Dibuix (L) .................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química (L) ...................................... 2

Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 8
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (L) .................. 3
Llengua catalana i literatura (L) .................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques (L) ........................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment
de màquines (L) .......................................... 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 6
P. esp. en comerç i màrqueting ................ 0,7
P. esp. en fabricació mecànica ................. 2,7
Processos comercials (L) ............................ 1
Processos comercials ................................. 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 5
Tecnologia .................................................. 3

08033882 IES Joan Coromines
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Intervenció socio-comunitària ................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08013101 IES Joan d’Àustria (3)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
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Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08054228 IES Joan Fuster (3)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Taller d’adaptació escolar ........................... 4
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 1
Tecnologia (E) ............................................. 1

08052761 SES Josep Comas i Solà
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(P) Geografia i història ................................. 1
(P) Tecnologia ............................................. 1
Anglès ........................................................ 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1

Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1

08044958 IES Josep Pla (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08039057 IES L’Alzina (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08034205 IES La Guineueta
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Equips electrònics ...................................... 3
Física i química ........................................... 3

Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Informàtica ................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 3
P. esp. en sanitat ........................................ 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 7
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 7
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 8
Processos de gestió administrativa ............. 4
Processos sanitaris .................................... 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

08040138 IES La Sedeta (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08034564 IES Les Corts (3)
(*) Economia ............................................ 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
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Tecnologia (E) ............................................. 1

08013329 EA Llotja (3)
Anglès ........................................................ 1
Daurat i policromia ...................................... 1
Decoració .................................................. 1
Dibuix artístic i color .................................. 20
Dibuix tècnic ............................................. 16
Disseny de producte ................................... 1
Disseny gràfic ............................................. 6
Edició d’art ................................................. 1
Enquadernació artística .............................. 1
Esmalts ...................................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Fotografia ................................................... 1
Fotografia i processos de reproducció ........ 2
Geografia i història ...................................... 1
Història de l’art ........................................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Materials i tecnologia: disseny ..................... 2
Mitjans audiovisuals .................................... 2
Mitjans informàtics ...................................... 4
Modelisme i maquetisme ............................ 4
Motlles i reproduccions ............................... 1
Musivaria .................................................... 1
Organització industrial i legislació ................ 3
Tècniques ceràmiques ............................... 3
Tècniques de gravat i estampació ............... 3
Tècniques de joieria i bijuteria ...................... 1
Tècniques de patronatge i confecció ........... 4
Tècniques del metall ................................... 1
Tècniques tèxtils ......................................... 2
Talla de pedra i fusta ................................... 2
Volum ......................................................... 6

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08046581 IES Lluís Vives
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1

Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08045525 IES Manuel Carrasco
i Formiguera (3)

(*) Tecnologia .............................................. 1
(P) Anglès ................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08013160 IES Maragall (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia (E) ......................................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ...................................................... 7,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 4
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 8
Llengua catalana i literatura ......................... 7
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)
(P) Processos i mitjans de comunicació ....... 1

Anglès ........................................................ 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 7
Equips electrònics ...................................... 5
Física i química ........................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 6
Geografia i història ...................................... 1
Informàtica ................................................. 7
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 8
Matemàtiques ............................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
P. esp. en comunicació, imatge i so ......... 1,5
P. esp. en fabricació mecànica ................. 0,5
Pràctiques de micromecànica ..................... 2
Processos i mitjans de comunicació ........... 9
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes electrònics ................................... 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Soldadures ................................................. 3
Tècniques i proc. d’imatge i so ................. 16

08013226 IES Menéndez y Pelayo (3)
(*) Física i química ....................................... 2
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 5
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................ 3,5
Física i química ........................................... 6
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Llatí ............................................................ 3
Llengua castellana i literatura ...................... 8
Llengua catalana i literatura ......................... 8
Matemàtiques ............................................ 7
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08044934 IES Meridiana (3)
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 4
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 3
Geografia i història ...................................... 1
Hoteleria i turisme ..................................... 10
Organització i gestió comercial .................... 1
P. esp. en hoteleria i turisme ..................... 1,5
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 3

08013196 IES Milà i Fontanals (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
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Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 2
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)
(*) Geografia i història .................................. 3
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(P) Pedagogia terapèutica (E) ...................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08013093 IES Montjuïc (3)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Economia ............................................ 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08013202 IES Montserrat (3)
(*) Geografia i història .................................. 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5

Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 6
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Italià ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 6
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (L) ............................................. 1

08013214 IES Narcís Monturiol
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08053571 CEPA Oriol Martorell (CERE) (1)
Anglès ........................................................ 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 2
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1

Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052608 IES Pau Claris (1)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

08034138 IES Poblenou (3)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anàlisi i química industrial ........................... 4
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Laboratori .................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. .......... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
P. esp. en indústries alimentàries ................. 1
Proc. transf. i conservació aliments ............. 3
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1
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08033894 IES Príncep de Girona (3)
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (L) ............................................. 1

08046608 IES Príncep de Viana (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P) Psicologia i pedagogia ........................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Informàtica ................................................. 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5

Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 3

08052748 IES Roger de Flor (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08052797 IES Salvador Espriu (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 5

08044053 IES Salvador Seguí (1)
(P) Intervenció sociocomunitària .................. 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 8
Estètica .................................................... 12
Formació i orientació laboral ....................... 4
Intervenció sociocomunitària ...................... 7
P. esp. en imatge personal ....................... 0,5
P. esp. en sanitat ..................................... 2,7
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Perruqueria ................................................ 9
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 2
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 8

Processos sanitaris .................................... 5
Serveis a la comunitat ................................. 5
Taller d’adaptació escolar ........................... 3
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 2

08013366 IES Sant Andreu (3)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (3)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08052803 IES Sant Martí de Provençals (3)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
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Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08047421 IES Secretari Coloma (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llatí ........................................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08052700 IES Vall d’Hebron
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 6
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 8,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 3
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Perruqueria ................................................ 6
Processos de gestió administrativa ............. 5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08031812 IES Valldemossa (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1

Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

08013238 IES Verdaguer
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia (L) ............................................. 2

08045483 IES Vila de Gràcia (1)
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08047431 IES XXV Olimpíada (3)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Física i química ....................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 4,5
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1

Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08003 Alella

08046785 IES d’Alella (1)
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08005 L’Ametlla del Vallès

08054241 IES de l’Ametlla del Vallès (2)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08006 Arenys de Mar

08035155 IES Els Tres Turons
(*) Geografia i història ............................... 0,5
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(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08007 Arenys de Munt

08034187 IES Domènec Perramon (1)
(*) Francès .................................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08009 Argentona

08052876 IES d’Argentona (1)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P) Llengua catalana i literatura (E) ............... 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2

Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08010 Artés

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (2)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08015 Badalona

08053029 EOI Badalona
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Francès ...................................................... 1

08045008 IES Badalona IX (1)
(*) Anglès .................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Educació física ........................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

08042019 IES Badalona VII (1)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(P) Llengua castellana i literatura ................. 1
(P) Llengua castellana i literatura (E) ............. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1

Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música .................................................... 1,5
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

08044995 IES Barres i Ones (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 2
Tecnologia .................................................. 4

08057746 SES de Badalona
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 2

08045604 IES Enric Borràs (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
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Educació física (E) ....................................... 1
Estètica ...................................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08001443 IES Eugeni d’Ors (2)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 2
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 3
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08001431 IES Isaac Albéniz (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Física i química ....................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4

Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08052888 IES Júlia Minguell (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 6
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

08040527 IES La Llauna
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08001421 IES La Pineda (1)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 4
Física i química ........................................... 3

Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 4
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 6
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Sistemes electrònics ................................... 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 3
Tecnologia .................................................. 4

08033869 IES Pau Casals (2)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08001480 EA Pau Gargallo (1)
Anglès ........................................................ 1
Ceràmica ................................................... 1
Decoració .................................................. 3
Dibuix artístic i color .................................... 8
Dibuix publicitari(B) ..................................... 3
Dibuix tècnic ............................................... 3
Disseny gràfic ............................................. 5
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Història de l’art ........................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Mitjans audiovisuals .................................... 1
Mitjans informàtics ...................................... 1
Motlles i reproduccions ............................... 1
Organització industrial i legislació ................ 1
Tècniques ceràmiques ............................... 2
Volum ......................................................... 3

08045471 IES Pompeu Fabra (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
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Anàlisi i química industrial ........................... 3
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Laboratori .................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles ............................ 6
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 3
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08046751 IES Ventura Gassol (2)
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08016 Bagà

08052891 IES L’Alt Berguedà
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Proc. i prod. d’arts gràfiques ................ 0,5
(P) Educació física ...................................... 1
(P) Tecnologia ............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1

Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08022 Berga

08014693 IES Guillem de Berguedà (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llatí ........................................................ 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 2
Processos sanitaris .................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08060915 SES de Bigues i Riells
(*) Educació física .................................... 0,5
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Geografia i història ...................................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

08043486 IES Manolo Hugué (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4

Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08035 Calella

08015171 IES Bisbe Sivilla
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 4
Cuina i pastisseria ....................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 4
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Hoteleria i turisme ....................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis de restauració ................................ 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08040 Canet de Mar

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08041 Canovelles

08046864 IES Bellulla (1)
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
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(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08046 Cardedeu

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08054401 IES El Sui (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2

Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08047 Cardona

08042330 IES Sant Ramon
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08067 Centelles

08044569 IES Pere Barnils (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

08052906 IES Lauro (2)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1

Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08088 La Garriga

08035222 IES Manuel Blancafort
(*) Filosofia .................................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

08035234 IES Vil·la Romana (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08091 Gelida

08035246 IES Lluís Rutllant
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Educació física .................................... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
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Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08092 Gironella

08044971 IES de Gironella (1)
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08096 Granollers

08017931 IES Antoni Cumella
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Música ................................................ 0,5
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 7
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

08043644 IES Carles Vallbona (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3

Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 7
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 5
Tecnologia .................................................. 3

08045628 IES Celestí Bellera (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Música ................................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P) Geografia i història ................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 5

08062213 EOI de Granollers
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2

Municipi: 08101 L’Hospitalet de Llobregat

08035258 IES Apel·les Mestres
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(P) Tecnologia ............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1

Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 1

08019411 IES Bellvitge
(*) Patronatge i confecció ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(P) Anglès ................................................... 1
(P) Educació física ...................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08056109 IES Can Vilumara
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
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Grec ........................................................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 7
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 1
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. .......... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 6
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08044582 EOI de L’Hospitalet de LLobregat (1)
Alemany ..................................................... 5
Anglès ...................................................... 14
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 6
Italià ........................................................... 2

08051264 IES Eduard Fontserè (1)
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08052921 IES Eugeni d’Ors
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1

Música (E) .................................................. 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08045070 IES Joan Miró
(*) Economia ............................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08044077 EA Josep Serra i Abella
Dibuix artístic i color .................................... 4
Dibuix tècnic ............................................... 1
Disseny gràfic ........................................... 10
Fotografia ................................................... 8
Fotografia i processos de reproducció ........ 2
Història de l’art ........................................... 2
Mitjans audiovisuals .................................... 5
Mitjans informàtics ...................................... 2
Organització industrial i legislació ................ 1
Tècniques de gravat i estampació ............... 1
Volum ......................................................... 1

08019371 IES Llobregat
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 5
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08039069 IES Margarida Xirgu
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3

Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08033912 IES Mercè Rodoreda
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Música ................................................ 0,5
Anàlisi i química industrial ........................... 3
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Laboratori .................................................. 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08019319 IES Pedraforca (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Procedim. sanitaris i assistencials ........... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Equips electrònics ...................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 3
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 5
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 4
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 5
Processos sanitaris .................................... 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08019401 IES Provençana
Administració d’empreses .......................... 7
Anàlisi i química industrial ........................... 4
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Anglès ........................................................ 1
Construccions civils i edificació ................... 5
Física i química ........................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Informàtica ................................................. 6
Laboratori .................................................. 2
Oficina de projectes de construcció ............ 5
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 6
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 4
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1

08055944 IES Rubió i Ors
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 3
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08019307 IES Santa Eulàlia
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08019320 IES Torras i Bages (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5

Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08105 La Llagosta

08043656 IES Marina (1)
(*) Administració d’empreses ...................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 4
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 4
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt

08052955 IES de Lliçà (CAEP) (2)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Educació física .................................... 1,5
(*) Educació física (E) ................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Serveis a la comunitat ............................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2

Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia (L) ............................................. 1
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

08044594 IES Giola (2)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 4
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Municipi: 08112 Manlleu

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08113 Manresa

08046761 IES Guillem Catà
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 2
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 2
Perruqueria ................................................ 4
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos comercials ................................. 2
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08020462 IES Lacetània (1)
(*) Geografia i història .................................. 1

(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 6
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Equips electrònics ...................................... 4
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Informàtica ................................................. 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música (E) .................................................. 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 4
Processos de gestió administrativa ............. 7
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Sistemes electrònics ................................... 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

08020474 IES Lluís de Peguera (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anàlisi i química industrial ........................... 2
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Laboratori .................................................. 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 6
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08059551 EOI Manresa
Alemany ..................................................... 2
Anglès ........................................................ 5
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 3

08033924 IES Pius Font i Quer (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1

(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08117 Les Masies de Voltregà

08060976 SES de Les Masies de Voltregà
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Educació física ........................................ 0,5
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08118 El Masnou

08020826 IES Maremar (1)
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 5
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 3
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Processos comercials ................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 3
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08020838 IES Mediterrània
(*) Física i química ....................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
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Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 1
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08121 Mataró

08021260 IES Alexandre Satorras
(*) Música (E) ............................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(P) Llengua estrangera: anglès (E) ............... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 2
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 2
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08021302 IES Damià Campeny
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1

Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08052931 EOI del Maresme
Alemany ..................................................... 2
Anglès ........................................................ 3
Francès ...................................................... 2

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P) Tecnologia ............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08046797 IES Pla d’en Boet (1)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5

Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08046748 IES Thos i Codina
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08138 Moià

08044600 IES Moianès (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08021594 IES de Mollet del Vallès
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
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Anàlisi i química industrial ........................... 2
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Equips electrònics ...................................... 2
Física i química ........................................... 4
Formació i orientació laboral ....................... 4
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Instal·lacions electrotècniques .................... 7
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Manteniment de vehicles ............................ 8
Matemàtiques ............................................ 5
Mecanització i manteniment de màquines ... 7
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Operacions de processos ........................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 6
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 5
Sistemes electrònics ................................... 2
Tecnologia .................................................. 5

08054034 IES Gallecs (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 5,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 6
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Música (E) .................................................. 1
Organització i gestió comercial .................... 2
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. .......... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 2
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 4
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 6
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08021600 IES Vicenç Plantada (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 7
Matemàtiques ............................................ 7
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08126 Montgat

08045677 IES Thalassa (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08135 Montmeló

08052980 IES Montmeló (1)
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3

Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Perruqueria ................................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

08042093 IES Vinyes Velles (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 2
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08140 Navarcles

08059524 SES de Navarcles
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08159 Parets del Vallès

08044612 IES de Parets del Vallès (1)
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 2,5
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
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Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08052992 IES Euclides (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

08047832 IES Joan Coromines (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2

Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

08053005 IES Castell del Quer (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08230 Premià de Dalt

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)
(*) Francès .................................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08172 Premià de Mar

08031848 IES Cristòfol Ferrer
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
(P) Processos de gestió administrativa ........ 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 4
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles ............................ 3

Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 4
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 3

08043711 IES Serra de Marina (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08175 Puig-reig

08052207 IES de Puig-reig (2)
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P) Llengua catalana i literatura .................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08181 La Roca del Vallès

08053030 IES de la Roca del Vallès
(*) Economia ............................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
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Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08183 Roda de Ter

08053042 IES Miquel Martí i Pol
(*) Administració d’empreses ...................... 1
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Filosofia .................................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08191 Sallent

08047376 IES Llobregat (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3

Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08042101 IES de Sant Adrià de Besòs (1)
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 2
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Manteniment de vehicles ........................ 1
(*) Processos de gestió administrativa ......... 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Informàtica ................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 2
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

08046852 IES de Llavaneres
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3

Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08202 Sant Celoni

08034606 IES Baix Montseny (2)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera
(1)

(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Geografia i història ............................... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi : 08209 Sant Fost de Camp-
sentelles

08047479 IES Alba del Vallès (2)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
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Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

08053054 IES Gerbert d’Aurillac (1)
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

08035313 IES Quercus (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Música ................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 7,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

08047467 IES Alexandre Galí (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08042056 IES Can Puig
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

08058428 SES Sant Quirze de Besora
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1

Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

08046840 IES Castellet (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
P. esp. en edificació i obra civil ................. 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net

08059329 IES Can Peixauet (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 2
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 2
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 5

08037176 IES La Bastida
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
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(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 1
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 4
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes electrònics ................................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08034643 IES Les Vinyes
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anàlisi i química industrial ........................... 2
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Laboratori .................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Patronatge i confecció (L) ........................... 1
Patronatge i confecció ................................ 2
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 5
Proc. i prod. tèxtil, confecció i pell ............... 2
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 4
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 5
Processos sanitaris .................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08053078 IES Numància
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5

Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

08028047 IES Puig Castellar (1)
(*) Física i química .................................... 0,5
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 5
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

08056985 IES Ramon Berenguer IV
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1

Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08053443 EOI Santa Coloma
Alemany ..................................................... 3
Anglès ........................................................ 6
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 4

08034001 IES Terra Roja
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08035325 IES Torrent de les Bruixes
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Mon-
jos

08053091 IES El Foix (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
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Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08259 Santa Maria de Palau-
tordera

08053108 IES Reguissol (2)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Tecnologia ........................................... 1,5
(P) Tecnologia ............................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08192 Santpedor

08053111 IES d’Auro (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Francès ............................................... 0,5
(P) Llengua catalana i literatura .................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08270 Sitges

08043981 IES Joan Ramon Benaprès
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(P) Cuina i pastisseria .................................. 1
(P) Geografia i història ................................. 1

Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Cuina i pastisseria ....................................... 8
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 3,5
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Hoteleria i turisme ....................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
P. esp. en hoteleria i turisme ........................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis de restauració ................................ 2
Tecnologia .................................................. 5
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08274 Súria

08042044 IES Mig-Món (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08278 Taradell

08053121 IES Taradell (2)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
Alemany .................................................. 0,5
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1

Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08283 Tona

08054277 SES de Tona (2)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 08284 Tordera

08044983 IES Lluís Companys (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08285 Torelló

08058404 IES Cirviànum de Torelló (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P) Geografia i història ................................. 1
(P) Tecnologia ............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
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Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 2
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08298 Vic

08035003 EA de Vic (1)
Anglès ........................................................ 1
Daurat i policromia ...................................... 2
Decoració .................................................. 2
Dibuix artístic i color .................................... 6
Dibuix publicitari(B) ..................................... 2
Dibuix tècnic ............................................... 3
Disseny d’interiors ...................................... 1
Disseny de producte ................................... 1
Disseny gràfic ............................................. 1
Educació física ........................................ 0,5
Fotografia i processos de reproducció ........ 1
Història de l’art ........................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Mitjans audiovisuals .................................... 1
Mitjans informàtics ...................................... 1
Organització industrial i legislació ................ 1
Tècniques ceràmiques ............................... 2
Tècniques del metall ................................... 1
Talla de pedra i fusta ................................... 1
Volum ......................................................... 2

08062183 EOI de Vic
Anglès ........................................................ 1
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 1

08031022 IES de Vic
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anàlisi i química industrial ........................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 4
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Laboratori .................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música .................................................... 0,5

Música (E) .................................................. 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Organització i gestió comercial .................... 2
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 1
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 2
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 4
Processos sanitaris .................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 5

08031034 IES Jaume Callís (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 2
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 7
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 2
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 6
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08035362 IES Alt Penedès
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música (E) .................................................. 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5

Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Tecnologia .................................................. 4

08031459 IES Eugeni d’Ors
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Música (E) .................................................. 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08046736 IES Milà i Fontanals (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Formació i orientació laboral ................... 1
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08062225 EOI de Vilanova i la Geltrú
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
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08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Intervenció sociocomunitària ................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i
Rafecas (1)

(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música .................................................... 1,5
Oficina de projectes de construcció ............ 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 2
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes electrònics ................................... 2
Tecnologia .................................................. 5

08043693 IES Joaquim Mir (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2

Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08031711 IES Manuel de Cabanyes
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 7
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

08040564 IES Jaume Almera
(*) Biologia i geologia ................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3

Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

08057254 IES Vilassar de Mar (2)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08046803 IES Vilatzara (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08001 Abrera

08045689 IES Voltrera (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
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Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08031 Calaf

08043395 IES Alexandre de Riquer (1)
(*) Física i química ....................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08044 Capellades

08046645 IES Molí de la Vila (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08056 Castelldefels

08045537 IES Josep Lluís Sert (1)
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

08040539 IES Les Marines
(*) Llengua castellana i literatura ............... 1,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08047480 IES Mediterrània (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1

Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Hoteleria i turisme ....................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Educació física (L) ................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08016781 IES Esteve Terradas i Illa
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P) Formació i orientació laboral .................. 1
(P) Informàtica ............................................ 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anàlisi i química industrial ........................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 6
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Manteniment de vehicles ............................ 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 8
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Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 7
P. esp. en arts gràfiques ........................... 0,5
Processos de gestió administrativa ............. 6
Processos i productes d’arts gràfiques ....... 3
Producció en arts gràfiques ........................ 6
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 5
Tecnologia .................................................. 4

08016793 IES Francesc Macià (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08033900 IES Joan Miró
(*) Economia ............................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 3,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2

Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08035143 IES Miquel Martí i Pol
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Filosofia ............................................... 0,5
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 3
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 6
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
P. esp. en fusta i moble ............................ 0,2
P. esp. en sanitat ........................................ 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 4
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 3
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 3
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 6
Processos sanitaris .................................... 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08076 Esparreguera

08040540 IES El Cairat (1)
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3

Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

08053285 IES El Castell (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08054344 EOI Esplugues
Alemany ..................................................... 5
Anglès ........................................................ 7
Francès ...................................................... 3
Italià ........................................................... 2

08017153 IES Joanot Martorell
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08046657 IES Joaquim Blume (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(P)Geografia i història .................................. 1
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(P)Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 4,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 2

08041374 IES La Mallola
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08017131 IES Severo Ochoa (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anàlisi i química industrial ........................... 4
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Equips electrònics ...................................... 5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 6
Laboratori .................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Operacions de processos ........................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Processos de gestió administrativa ............. 5
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 5
Sistemes electrònics ................................... 4
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08089 Gavà

08017530 IES de Bruguers (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1

(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

08041866 IES El Calamot (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08102 Igualada

08062171 EOI d’Igualada
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2

08047364 IES Joan Mercader (2)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5

Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

08019654 IES Milà i Fontanals (1)
Administració d’empreses .......................... 4
Anàlisi i química industrial ........................... 2
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Equips electrònics ...................................... 5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 4
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Informàtica ................................................. 6
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 5
Matemàtiques ............................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Operacions de processos ........................... 3
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 3
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Organització i gestió comercial .................... 3
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 5
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 6
Processos sanitaris .................................... 2
Serveis a la comunitat ................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes electrònics ................................... 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 4

08019630 IES Pere Vives i Vich (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) .................................... 0,5
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
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Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 7
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 08114 Martorell

08062158 EOI de Martorell
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2

08037152 IES Joan Oró (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anàlisi i química industrial ........................... 3
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Laboratori .................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 2
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

08020620 IES Pompeu Fabra (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
(P)Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ...................................................... 4,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5

Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08119 Masquefa

08060514 SES de Masquefa
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Música ................................................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08123 Molins de Rei

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Administració d’empreses .......................... 6
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 6
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08021430 IES Lluís de Requesens (1)
(*) Fabr. instal. de fusteria i mobles .............. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(P)Anglès .................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3

Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08157 Pallejà

08053297 IES de Pallejà (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
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Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08161 Piera

08047820 IES Guinovarda (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

08023131 IES Baldiri Guilera (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 5
Tecnologia (E) ............................................. 1

08060538 EOI del Prat
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Serveis a la comunitat ............................. 1
(P)Ciències socials (E) ................................. 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 5

Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia (E) ............................................. 1

08054198 IES Estany de la Ricarda
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08031836 IES Illa dels Banyols
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 6
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
Organització i gestió comercial .................... 4
P. esp. en comerç i màrqueting ................ 1,5
P. esp. mant. vehicles autopropulsats ...... 3,5
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08047492 IES Ribera Baixa (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 5

08043589 IES Salvador Dalí (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

08043671 IES El Palau (1)
(*) Geografia i història ............................... 1,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(P)Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Equips electrònics ...................................... 5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 6
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Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 4
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08053315 IES Montserrat Roig (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08025605 IES Camps Blancs (3)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Serveis a la comunitat .......................... 0,5
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 3
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 4
Estètica ...................................................... 3
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 4
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1

P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Perruqueria ................................................ 3
Processos de gestió administrativa ............. 4
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 1
Sistemes electrònics ................................... 5
Tecnologia .................................................. 2

08047509 IES Ítaca (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 5

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Oficina de projectes de construcció ........ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08043681 IES Marianao (1)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Filosofia .................................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1

Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música .................................................... 1,5
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 6
Organització i gestió comercial .................... 4
Processos comercials ................................. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

08033961 IES Rafael Casanova
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08041519 IES Martí Dot (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anàlisi i química industrial ........................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
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Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 1
Laboratori .................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Processos comercials ................................. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 3

08026397 IES Olorda (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1

Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
(*) Llatí ........................................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

08033985 IES de Sant Just Desvern (1)
(*) Francès .................................................. 1
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(P)Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08034011 IES Frederic Mompou (1)
(*) Educació física (E) ................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 2
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1

Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08053340 IES Gabriela Mistral (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Op. i equips de producció agrària ............... 2
Processos de producció agrària ................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 08250 Santa Margarida de Mont-
bui

08053352 IES de Santa Margarida de
Montbui (CAEP) (1)

(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Fabr. instal. de fusteria i mobles .............. 1
(*) Francès .................................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
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Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08295 Vallirana

08044570 IES Vall d’Arús (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Música ................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08301 Viladecans

08034621 IES de Sales
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 2
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 5
Processos sanitaris .................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1

Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2

08045860 IES Miramar (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Educació física (E) ................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 3

08031228 IES Torre Roja (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1

Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

08044168 IES Pla de les Moreres (1)
(*) Equips electrònics .................................. 1
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08042342 IES de Badia del Vallès (1)
(*) Formació i orientació laboral ................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 4
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08034035 IES de Ciutat Badia
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Patronatge i confecció ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 1
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

08045562 IES Can Planas (2)
(*) Economia ............................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 3,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08035349 IES La Romànica (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
Anàlisi i química industrial ........................... 4
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Laboratori .................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 4

Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Operacions de processos ........................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

08046682 IES de Castellar (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 2
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 7
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música .................................................... 1,5
Música (E) .................................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 8

Municipi: 08054 Castellbisbal

08053145 IES Castellbisbal (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1

Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08045549 IES Banús (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08031757 IES Forat del Vent
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08053157 IES Gorgs (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
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Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08044715 IES Jaume Mimó
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 3
Tecnologia .................................................. 2

08043504 IES Pere Calders (1)
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08120 Matadepera

08053169 IES Matadepera (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2

Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08044533 IES La Ferreria (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Tecnologia ........................................... 1,5
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 1
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

08054174 IES La Ribera
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08021788 IES Montserrat Miró i Vila
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 2
Anglès ........................................................ 3

Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 3
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 7
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Música (E) .................................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08167 Polinyà

08053170 IES Polinyà (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Sistemes electrònics ............................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08180 Ripollet

08054186 IES Can Mas (1)
(*) Tecnologia .............................................. 2
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
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Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

08037206 IES Lluís Companys (3)
(*) Biologia i geologia ................................... 2
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08035295 IES Palau Ausit (1)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 2
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 3
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 3

Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08184 Rubí

08035301 IES Duc de Montblanc (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 2
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08043668 IES El Bullidor (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 2

08036330 IES J.V. Foix
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 2
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2

Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 5
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08053182 IES La Serreta (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 2
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 3
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................ 3,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 7
Intervenció sociocomunitària ...................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Perruqueria ................................................ 3
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Serveis a la comunitat ................................. 2
Tecnologia .................................................. 6
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 08187 Sabadell

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
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Instal·lacions electrotècniques .................... 7
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 3
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 5
Processos i productes d’arts gràfiques ....... 4
Producció en arts gràfiques ........................ 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 3

08024765 IES Arraona (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08024893 IES Castellarnau (1)
Construccions civils i edificació ................... 3
Equips electrònics ...................................... 7
Formació i orientació laboral ....................... 3
Manteniment de vehicles .......................... 13
Mecanització i manteniment
de màquines (L) .......................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 5
P. esp. en edificació i obra civil .................... 1
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 6
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 4
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 8
Processos sanitaris .................................... 3
Sistemes electrònics ................................... 6

08044636 EOI de Sabadell (3)
Alemany ..................................................... 5
Anglès (L) ................................................... 1
Anglès ........................................................ 9
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 6

08044624 IES de Sabadell (2)
(*) Intervenció socio-comunitària ................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3

Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 3,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08024741 IES Escola Industrial (3)
(*) Fabr. instal. de fusteria i mobles .............. 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(P)Org. i proj. de fabricació mecànica .......... 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 4
Física i química ........................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 6
Música ....................................................... 2
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 5
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 2
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes electrònics ................................... 4
Tecnologia .................................................. 4

08024881 IES Ferran Casablancas
(*) Fabr. instal. de fusteria i mobles .............. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 6
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4

Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 3,5
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 7
Filosofia ...................................................... 4
Francès ...................................................... 4
Geografia i història ...................................... 7
Llatí ............................................................ 3
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 7
Matemàtiques ............................................ 7
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

08034591 IES Joan Oliver (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08053212 IES Jonqueres (CAEP)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 2
(*) Sistemes electrònics ............................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1



Full de disposicions i actes administratius

1074

LLTCES/LLTCM N LLTCES/LLTCM N LLTCES/LLTCM N

Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08053224 IES Les Termes (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó
(CAEP)

(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08024871 IES Pau Vila
(*) Fabr. instal. de fusteria i mobles .............. 1
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 7
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1

Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08046669 IES Ribot i Serra (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Perruqueria ................................................ 4
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

08042020 IES Vallès (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
(P)Física i química ....................................... 1
(P)Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 3,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 5
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 3
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5

Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 3
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 7
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08031873 IES Arnau Cadell (3)
(*) Música ................................................ 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 5
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08046694 IES Centre d’Alt Rendiment
Esportiu (1)

(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(P)Biologia i geologia ................................... 1
(P)Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 7,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
P. esp. en activ. físiques i esportives ............ 2
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

08062161 EOI de Sant Cugat
Alemany ..................................................... 1
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Anglès ........................................................ 2

08031861 IES Leonardo da Vinci
(*) Tecnologia .............................................. 2
Administració d’empreses .......................... 4
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Equips electrònics ...................................... 5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 3
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrònics ................................... 4
Tecnologia .................................................. 4

08054873 IES Sant Cugat
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Música ................................................ 0,5
(P)Anglès .................................................... 1
(P)Educació física ....................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1

Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

08045021 IES Estela Ibèrica (3)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 2
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

08053236 IES Rovira-Forns
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 08267 Sentmenat

08053248 IES de Sentmenat (1)
(*) Filosofia ............................................... 1,5
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2

Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08279 Terrassa

08031770 IES Can Jofresa
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

08053251 IES Cavall Bernat (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Física i química .................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08053194 EOI de Terrassa (3)
Alemany ..................................................... 5
Anglès ........................................................ 8
Català ........................................................ 1
Francès ...................................................... 5
Italià ........................................................... 2

08030339 IES de Terrassa (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 2
Administració d’empreses .......................... 5
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Anàlisi i química industrial ........................... 6
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 7
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Informàtica ................................................. 7
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Laboratori .................................................. 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Operacions de processos ........................... 3
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes electrònics ................................... 8
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 5
Tecnologia .................................................. 5

08024777 IES Egara (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4

08030340 IES Investigador Blanxart
(*) Geografia i història ............................... 1,5
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1

Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

08046724 IES Montserrat Roig (1)
(*) Francès .................................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Hoteleria i turisme ....................................... 2
Intervenció sociocomunitària ...................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 3
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Processos comercials ................................. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 4
Sistemes electrònics ................................... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 4

08034059 IES Nicolau Copèrnic (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1

Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

08043516 IES Santa Eulàlia
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 4
Processos de gestió administrativa ............. 5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Tecnologia .................................................. 4

08045011 IES Torre del Palau
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 3
Educació física ........................................ 3,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 08300 Viladecavalls

08053261 IES de Viladecavalls (3)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 2
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Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17007 Amer

17004578 IES Castell d’Estela
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
(*) Filosofia .................................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17008 Anglès

17004487 IES Rafael de Campalans (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17009 Arbúcies

17006605 IES Montsoriu (1)
(*) Francès .................................................. 1

(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17015 Banyoles

17000330 IES Josep Brugulat
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

17000305 IES Pere Alsius i Torrent
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 7
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1

Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

17006666 IES Pla de l’Estany (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17022 La Bisbal d’Empordà

17007300 IES La Bisbal (2)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Construccions civils i edificació ................... 1
Dibuix ......................................................... 4
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................ 2,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Oficina de projectes de construcció ............ 1
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Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 17023 Blanes

17008122 EOI de Blanes
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Francès ...................................................... 1

17005731 IES S’Agulla (2)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Llengua estrangera: francès (E) ................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

17000551 IES Sa Palomera
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

17005662 IES Serrallarga
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1

Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17032 Cadaqués

17006678 SES Cap de Creus (2)
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 17034 Calonge

17000706 IES Puig Cargol
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 17039 Camprodon

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1

Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

17005650 IES de Cassà de la Selva (2)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro

17006691 IES Ridaura (2)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries

17006083 IES Castelló d’Empúries (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
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Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 17049 Celrà

17006708 IES de Celrà (CERE) (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 17062 L’Escala

17005251 IES El Pedró (2)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3

Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17066 Figueres

17004438 IES Alexandre Deulofeu
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Francès .................................................. 1
(*) Llengua estrangera: francès (E) ............... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

17005649 IES Cendrassos (1)
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

17008134 EOI de Figueres
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1

Francès ...................................................... 1

17001221 IES Narcís Monturiol (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 3
Estètica ...................................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Perruqueria ................................................ 5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes electrònics ................................... 3
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

17007609 IES Olivar Gran (2)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

17001218 IES Ramon Muntaner (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
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Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17079 Girona

17005042 IES Carles Rahola i Llorens
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Tecnologia (E) ......................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

17004852 EOI de Girona (1)
Àrab ........................................................... 1
Alemany ..................................................... 5
Anglès ...................................................... 13
Anglès (L) ................................................... 2
Català ........................................................ 2
Espanyol per a estrangers .......................... 1
Francès ...................................................... 6
Italià ........................................................... 2
Rus ............................................................ 2

17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis
Sant Narcís (1)

Anglès ........................................................ 3
Cuina i pastisseria ..................................... 12
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 3
Hoteleria i turisme ....................................... 8
P. esp. en hoteleria i turisme ........................ 2
Serveis de restauració ................................ 6
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 7
Biologia i geologia ...................................... 5
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 4
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6

Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 7
Llengua catalana i literatura ......................... 7
Matemàtiques ............................................ 8
Música ....................................................... 2
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

17001735 IES Montilivi (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 2
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(P)Informàtica ............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 6
Anàlisi i química industrial ........................... 4
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Equips electrònics ...................................... 7
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Informàtica ................................................. 4
Intervenció sociocomunitària ...................... 4
Laboratori .................................................. 4
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 7
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Processos de gestió administrativa ............. 5
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Serveis a la comunitat ................................. 3
Sistemes electrònics ................................... 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 3
Tecnologia .................................................. 4

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 2
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 2
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Estètica ...................................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1

Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Perruqueria ................................................ 4
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 5
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 3
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 4
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Tecnologia .................................................. 3

17006939 IES Santa Eugènia (1)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua estrangera: francès (E) ............... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Processos comercials ............................. 1
Anàlisi i química industrial ........................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música ....................................................... 2
Oficina de projectes de construcció ............ 3
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 2
Organització i gestió comercial .................... 4
P. esp. en comerç i màrqueting ................ 0,7
P. esp. mant. i serveis a la producció ........ 0,2
Processos comercials ................................. 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 2
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
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Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 1,2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17083 Hostalric

17006733 IES d’Hostalric (2)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17086 La Jonquera

17006745 IES de La Jonquera (2)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 17089 Llagostera

17006757 IES de Llagostera (2)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17092 Llançà

17006769 IES de Llançà (2)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia ........................................... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 17095 Lloret de Mar

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Geografia i història .................................. 2
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2

Tecnologia .................................................. 5

17006770 IES Rocagrossa
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17114 Olot

17005893 IES Bosc de la Coma (2)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 7
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 2
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

17005340 EA d’Olot
Anglès ........................................................ 1
Decoració .................................................. 1
Dibuix ......................................................... 1
Dibuix artístic i color .................................... 5
Dibuix tècnic ............................................... 3
Disseny d’interiors ...................................... 1
Disseny gràfic ............................................. 5
Filosofia ...................................................... 1
Fotografia ................................................... 1
Fotografia i processos de reproducció ........ 1
Història de l’art ........................................... 2
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Llengua catalana i literatura ......................... 1
Materials i tecnologia: disseny ..................... 1
Mitjans audiovisuals .................................... 1
Mitjans informàtics ...................................... 1
Organització industrial i legislació ................ 1
Tècniques ceràmiques (L) ........................... 1
Tècniques murals ....................................... 1
Volum ......................................................... 3

17007981 EOI d’Olot
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Francès ...................................................... 1

17002399 IES La Garrotxa
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Construccions civils i edificació ................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 1
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Op. i equips de producció agrària ............... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 4
Patronatge i confecció ................................ 3
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 1
Proc. i prod. tèxtil, confecció i pell ............... 1
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 2
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos de producció agrària ................. 1
Processos sanitaris .................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Tecnologia .................................................. 4

17002387 IES Montsacopa
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 5
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1

Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 17117 Palafrugell

17002557 IES Baix Empordà
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cuina i pastisseria ....................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Hoteleria i turisme ....................................... 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles ............................ 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
P. esp. en hoteleria i turisme ..................... 0,2
Processos de gestió administrativa ............. 5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

17002545 IES Frederic Martí i Carreras
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17118 Palamós

17005352 IES de Palamós (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1

(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Organització i gestió comercial .................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 2
Processos comercials ................................. 1
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 17141 Puigcerdà

17005741 IES Pere Borrell (1)
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 2
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17145 Ribes de Freser

17006794 SES Joan Triadú
(*) Anglès ................................................. 0,5
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Francès ...................................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
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Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 17147 Ripoll

17005704 IES Abat Oliba (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Equips electrònics ...................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrònics ................................... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 17152 Roses

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 2
(*) Música (E) ............................................... 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

17006851 IES Roses II (2)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17155 Salt

17003203 IES Salvador Espriu
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 2
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 0,5
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

17005388 IES Vallvera
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Processos sanitaris .................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Francès ...................................................... 1

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Francès .................................................. 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Estètica ...................................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Perruqueria ................................................ 4
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Serveis a la comunitat ................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

17003306 IES Sant Elm (1)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Francès ............................................... 0,5
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

17004517 IES de Sant Hilari Sacalm (2)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
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Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 3
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Serveis a la comunitat ................................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

17005923 IES Montgrí (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 2

Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 17202 Tossa de Mar

17006812 IES de Tossa de Mar (2)
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 17213 Vidreres

17006824 IES de Vidreres (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25003 Agramunt

25005260 IES Ribera del Sió
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3

Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 25011 Alcarràs

25007153 IES d’Alcarràs (3)
(*) Tecnologia .............................................. 2
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25019 Almacelles

25006483 IES Canigó (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 2
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25021 Almenar

25006227 IES d’Almenar (2)
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
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Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25034 Artesa de Segre

25005429 IES Els Planells (2)
(*) Francès .................................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25040 Balaguer

25005727 IES Almatà
(*) Llatí ........................................................ 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Informàtica ................................................. 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7

Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Soldadures ................................................. 1
Tecnologia .................................................. 4

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell

25007700 IES de Bellcaire d’Urgell
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25050 Bellpuig

25006598 IES Lo Pla d’Urgell (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1

Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

25006525 IES Josep Vallverdú (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25072 Cervera

25001311 IES Antoni Torroja (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
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Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

25005685 IES La Segarra (2)
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Professor assumit ....................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu

25007025 SES Morelló
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Educació física ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 25101 La Granadella

25007499 IES l’Olivera (2)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 25110 Guissona

25007505 IES de Guissona (2)
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Economia ............................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(P)Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25121 Les

25006148 IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran (2)
Cuina i pastisseria ....................................... 3
Hoteleria i turisme ....................................... 2
P. esp. en hoteleria i turisme ........................ 1

Municipi: 25120 Lleida

25002799 IES Caparrella (1)
(*) Cultura clàssica ................................... 0,5
(*) Formació i orientació laboral ................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P)Administració d’empreses ...................... 1
Administració d’empreses .......................... 3
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Equips electrònics ...................................... 7
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 4
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 5
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Manteniment de vehicles .......................... 11
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
Processos de gestió administrativa ............. 5
Processos i mitjans de comunicació ........... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrònics ................................... 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 3
Tècniques i proc. d’imatge i so ................... 2
Tecnologia .................................................. 4

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (2)
(P)Cuina i pastisseria ................................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 2
Cuina i pastisseria (L) .................................. 1
Cuina i pastisseria ....................................... 8
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Hoteleria i turisme ....................................... 6

P. esp. en hoteleria i turisme ........................ 2
Serveis de restauració ................................ 6

25006252 EOI de Lleida (1)
Àrab ........................................................... 1
Alemany ..................................................... 5
Anglès ...................................................... 16
Anglès (L) ................................................... 1
Català ........................................................ 2
Espanyol per a estrangers .......................... 1
Francès ...................................................... 6
Italià ........................................................... 2

25005442 IES Escola del Treball (1)
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 3
Alemany ..................................................... 1
Anàlisi i química industrial ........................... 2
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 4
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 6
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

25002726 IES Guindàvols (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(P)Formació i orientació laboral ................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 5
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 6
Música ....................................................... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 4
Patronatge i confecció ................................ 1
Proc. i prod. tèxtil, confecció i pell ............... 2
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Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 3

25002787 IES Joan Oró
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 7
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Processos i productes d’arts gràfiques ....... 1
Producció en arts gràfiques ........................ 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

25006495 IES Josep Lladonosa (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 1,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3

25006513 IES Manuel de Montsuar
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1

Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 5

25007189 IES Maria Rúbies (3)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Educació física (E) ................................... 1
(*) Francès .................................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(P)Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

25002696 IES Marius Torres
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Cultura clàssica .......................................... 2
Dibuix ......................................................... 6
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 5
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 9
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 7
Llengua catalana i literatura ......................... 9
Matemàtiques ............................................ 8
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 6

25006771 IES Ronda (3)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura ............... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
(P)Cultura clàssica ...................................... 1

(P) Intervenció socio-comunitària ................ 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Serveis a la comunitat ................................. 2
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Física i química ....................................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 7
Música ....................................................... 1
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

25006732 IES Torrevicens (1)
(*) Economia ............................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 4
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Estètica ...................................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1



Full de disposicions i actes administratius

1088

LLTCES/LLTCM N LLTCES/LLTCM N LLTCES/LLTCM N

Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Perruqueria ................................................ 6
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 5
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 5
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 6
Processos sanitaris .................................... 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 25137 Mollerussa

25003202 IES Agrària l’Urgell
Formació i orientació laboral ....................... 1
Informàtica ................................................. 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. .......... 1
Op. i equips de producció agrària ............... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Proc. transf. i conservació aliments ............. 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de producció agrària ................. 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1

25007517 IES La Serra (1)
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

25005582 IES Terres de Ponent (2)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Economia ............................................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3

Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25149 Oliana

25006471 IES Aubenç (1)
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

25008352 IES de La Pobla de Segur (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25173 El Pont de Suert

25006240 IES de Pont de Suert
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Op. i equips de producció agrària ............... 3
Processos de producció agrària ................. 4
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25172 Ponts

25006574 IES de Ponts (3)
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1

Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 25204 Seròs

25007529 IES Seròs (3)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 25203 La Seu d’Urgell

25008558 EOI de La Seu d’Urgell
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 1
Francès ...................................................... 1

25004188 IES Joan Brudieu (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 1,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 7
Biologia i geologia ...................................... 4
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 4
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Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Música ....................................................... 2
Organització i gestió comercial .................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos sanitaris .................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 25207 Solsona

25005454 IES Francesc Ribalta (2)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Grec ........................................................... 1
Intervenció sociocomunitària ...................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos sanitaris .................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 25209 Sort

25006291 IES Hug Roger III
(*) Filosofia .................................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 4
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Música .................................................... 0,5

P. esp. en activ. físiques i esportives ............ 2
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25217 Tàrrega

25006781 IES Alfons Costafreda
(*) Tecnologia .............................................. 2
(P) Psicologia i pedagogia ........................... 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

25008546 EOI de Tàrrega
Anglès ........................................................ 1
Francès ...................................................... 1

25004498 IES Manuel de Pedrolo (2)
(*) Cultura clàssica ...................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3

25004528 EA Ondara (2)
Anglès ........................................................ 1
Brodats i puntes ......................................... 1
Decoració .................................................. 1
Dibuix artístic i color .................................... 3
Dibuix publicitari(B) ..................................... 1
Dibuix tècnic ............................................... 5
Disseny gràfic ............................................. 2
Geografia i història ...................................... 1
Història de l’art ........................................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Motlles i reproduccions ............................... 1
Tècniques ceràmiques ............................... 1
Tècniques del metall ................................... 1

Volum ......................................................... 3

Municipi: 25234 Tremp

25006288 IES de Tremp
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 2,5
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Manteniment de vehicles ............................ 2
Matemàtiques ............................................ 3
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música .................................................... 0,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25006239 IES d’Aran
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Op. i equips de producció agrària (L) ....... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Aranès ....................................................... 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 6
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43005 Alcover

43009497 SES Fonts del Glorieta (2)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 1
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Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43016 L’Arboç

43007580 IES de L’Arboç (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 2
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43037 Calafell

43007257 IES Camí de Mar (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 2
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1

Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 43038 Cambrils

43006654 IES Cambrils (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme (1)
Anglès ........................................................ 3
Cuina i pastisseria ..................................... 12
Cuina i pastisseria (L) .................................. 4
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 3
Hoteleria i turisme ....................................... 6
P. esp. en hoteleria i turisme ........................ 2
P. esp. en indústries alimentàries ................. 1
Proc. transf. i conservació aliments ............. 1
Serveis de restauració ................................ 6

43000779 IES Ramon Berenguer IV
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 3
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 3
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Professor assumit ....................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1

Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43047 Constantí

43007646 IES de Constantí (CAEP) (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Economia ............................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43008699 SES Montsant
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ...................................................... 0,5
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 43051 Cunit

43009850 SES Ernest Lluch i Martí
(*) Música ................................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43054 L’Espluga de Francolí

43006617 IES Joan Amigó i Callau (2)
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
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Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43055 Falset

43006691 IES Priorat (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Op. i equips d’elab. de prod. aliment. .......... 2
Proc. transf. i conservació aliments ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

43008638 SES Antoni Ballester (2)
(*) Anglès .................................................... 2
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43086 Montblanc

43009187 IES Martí l’Humà (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1

Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43095 El Morell

43008407 IES El Morell (1)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música (E) .................................................. 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43123 Reus

43002594 IES Baix Camp (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
Administració d’empreses .......................... 5
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ................................................. 6
Intervenció sociocomunitària ...................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Música .................................................... 1,5
Organització i gestió comercial .................... 3
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. .......... 1
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos comercials ................................. 4
Processos de gestió administrativa ............. 8
Processos sanitaris .................................... 1

Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
(P) Proc.transfor. i conservació aliments ...... 1
(P) Processos de producció agrària ............. 1
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Op. i equips de producció agrària ............... 8
Proc. transf. i conservació aliments ............. 1
Processos de producció agrària ................. 6

43009710 EOI de Reus
Alemany ..................................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Francès ...................................................... 1

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Formació i orientació laboral ................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 6,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 5
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 6

43002570 IES Gaudí (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 2
(*) Educació física ....................................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
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Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 1
Taller d’adaptació escolar (E) ....................... 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

43008444 IES Josep Tapiró (1)
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Música ................................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner (1)
(*) Ciències de la naturalesa (E) .................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Construccions civils i edificació ................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Equips electrònics ...................................... 3
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 4
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 6
Música ....................................................... 1

Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes electrònics ................................... 3
Tecnologia .................................................. 5

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 5

Municipi: 43129 Riudoms

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 6
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 43905 Salou

43007543 IES Jaume I (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Alemany ..................................................... 1

Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Organització i gestió comercial .................... 2
Processos comercials ................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 5
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 1
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................ 0,5
Física i química ........................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43145 La Selva del Camp

43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)
(*) Educació física .................................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 1
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43148 Tarragona

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
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(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Alemany ..................................................... 2
Anglès ........................................................ 9
Biologia i geologia ...................................... 6
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 5,5
Economia ................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 6
Filosofia ...................................................... 4
Francès ...................................................... 2
Geografia i història ...................................... 8
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 2
Llengua castellana i literatura ...................... 8
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 9
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 8
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 1,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 6

43008481 IES Bonavista (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 2

43009722 IES Cal·lípolis (1)
Anglès ........................................................ 1
Assessoria i proc. d’imatge personal ........... 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 8
Estètica ...................................................... 4
Física i química ........................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Geografia i història ...................................... 2

Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Matemàtiques ............................................ 1
P. esp. en activ. físiques i esportives ............ 1
P. esp. en sanitat ..................................... 0,5
Perruqueria ................................................ 4
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ............... 11
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 6
Procedim. sanitaris i assistencials ............. 10
Processos sanitaris .................................... 6
Religió ..................................................... 0,2
Tecnologia .................................................. 1

43006125 IES Campclar (2)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 5

43003653 IES Comte de Rius
(P) Oficina de projectes de construcció ....... 1
Anàlisi i química industrial ........................... 9
Anglès ........................................................ 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Construccions civils i edificació ................... 3
Educació física ........................................ 0,5
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Equips electrònics ...................................... 7
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 5
Geografia i història ...................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 8
Laboratori .................................................. 5
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 3
Oficina de projectes de construcció ............ 3
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Operacions de processos ........................... 4
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Pràctiques d’instrumentació i control .......... 1
Religió ..................................................... 0,2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes electrònics ................................... 5

43006940 EOI de Tarragona (3)
Àrab ........................................................ 1,5
Alemany ..................................................... 7
Anglès ...................................................... 13
Anglès (L) ................................................... 2
Català ........................................................ 1
Espanyol per a estrangers .......................... 1
Francès ...................................................... 5
Rus ............................................................ 1

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)
(*) Física i química .................................... 0,5
(*) Francès .................................................. 1
Administració d’empreses .......................... 9
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Ensenyaments de la llar .............................. 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Informàtica ............................................... 10
Intervenció sociocomunitària ...................... 7
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 3
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 5
P. esp. en comerç i màrqueting ................ 0,7
P. esp. serv. sociocult. i serv. comuni. ....... 0,5
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 1
Processos comercials ................................. 5
Processos de gestió administrativa ........... 11
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Serveis a la comunitat ................................. 5
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 6
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

43006630 IES Pere Martell
(P) Sistemes electrònics .............................. 1
Anàlisi i química industrial ........................... 1
Construccions civils i edificació ................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Equips electrònics ...................................... 9
Física i química ........................................... 1
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 2
Formació i orientació laboral ....................... 5
Geografia i història ...................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Manteniment de vehicles .......................... 11
Matemàtiques ............................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Oficina de projectes de construcció ............ 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 4
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 5
P. esp. en comunicació, imatge i so ......... 0,5
P. esp. en fabricació mecànica .................... 1
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos i mitjans de comunicació ........... 2
Processos i productes d’arts gràfiques ....... 2
Producció en arts gràfiques ........................ 9
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes electrònics ................................... 4
Soldadures ................................................. 8
Tècniques i proc. d’imatge i so ................... 2

43003732 IES Pons d’Icart (1)
(*) Física i química ....................................... 1
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(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (2)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Dibuix ..................................................... 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Educació física ........................................ 2,5
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

43008501 SES Sant Salvador (1)
(*) Geografia i història ............................... 0,5
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

43008390 IES Torreforta (1)
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Processos de gestió administrativa ......... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................ 1,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43153 Torredembarra

43006952 IES de Torredembarra (1)
(*) Educació física ....................................... 1
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

43007661 IES Ramon de la Torre (1)
(*) Ciències socials (E) ................................. 1
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(P)Anglès .................................................... 1
(P)Formació i orientació laboral ................... 1
Administració d’empreses .......................... 2
Anglès ........................................................ 4
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 2

Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43161 Valls

43004611 IES Jaume Huguet (1)
(*) Llengua catalana i literatura (E) ................ 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Pedagogia terapèutica (E) ....................... 2
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 4
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Oficina de projectes fabricació mecànica .... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 3
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

43004608 IES Narcís Oller (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Dibuix .................................................. 0,5
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 5
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
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Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant

43007208 IES Berenguer d’Entença (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43163 El Vendrell

43004803 IES Andreu Nin (1)
(*) Educació física (E) ................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 4
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música .................................................... 1,5
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Psicologia i pedagogia ................................ 2
Religió ..................................................... 0,5
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 5

43004797 IES Baix Penedès (1)
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
(*) Psicologia i pedagogia ......................... 1,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 7
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 4,5
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 6
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 6
Ciències socials (E) ..................................... 1
Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 6
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 6
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 6

43010037 EOI del Vendrell
Anglès ........................................................ 2
Francès ...................................................... 1

Municipi: 43171 Vila-seca

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 2,5
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Inst. i mant. d’equips tèrmics i fluids ............ 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proj. de sistemes energètics .............. 2
Processos de gestió administrativa ............. 3
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

43008523 IES Vila-seca (1)
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1

Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43004 Alcanar

43007087 IES Sòl de Riu (1)
(*) Administració d’empreses ...................... 1
(*) Biologia i geologia ................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43013 L’Ametlla de Mar

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera (1)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 1,5
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 2
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Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 2

Municipi: 43014 Amposta

43006101 IES Montsià (1)
(*) Anglès ................................................. 0,5
(*) Instal·lacions electrotècniques ................. 1
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(P)Manteniment de vehicles ........................ 1
Administració d’empreses .......................... 4
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Informàtica ................................................. 2
Instal·lacions electrotècniques .................... 5
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Manteniment de vehicles ............................ 3
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 5
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Tecnologia .............................................. 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ...................................................... 3,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1

Grec ........................................................... 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música .................................................... 1,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Taller d’adaptació escolar ........................... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43903 Camarles

43008419 IES Camarles (1)
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43901 Deltebre

43006964 IES de Deltebre (1)
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
(*) Tecnologia .............................................. 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1

Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 43060 Flix

43007233 IES de Flix (1)
(*) Geografia i història .................................. 1
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 2
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 2
Música ....................................................... 1
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 2
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43064 Gandesa

43006642 IES Terra Alta (1)
(*) Física i química ....................................... 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 3
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Ciències socials (E) ..................................... 1
Instal·lacions electrotècniques .................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 2
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Processos comercials ................................. 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
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Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 1
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

43007129 IES Julio Antonio (1)
(*) Llengua estrangera: anglès (E) ................ 1
(*) Llatí ........................................................ 1
(*) Música ................................................... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 5
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Dibuix ......................................................... 2
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Informàtica ................................................. 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 4
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Manteniment de vehicles ............................ 1
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Org. i proc. de manteniment de vehicles ..... 1
Processos de gestió administrativa ............. 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ........................................................ 1
Sistemes i aplicacions informàtiques ........... 1
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43104 El Perelló

43007211 IES Blanca d’Anjou (2)
(*) Francès .................................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 2
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Física i química ........................................... 1
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 1
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Música .................................................... 0,5
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 1

Municipi: 43133 Roquetes

43008420 IES Roquetes (1)
(*) Llengua castellana i literatura (E) .............. 1
(*) Llengua catalana i literatura .................. 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 5
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 4

Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 4
Llengua catalana i literatura (E) .................... 2
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 2
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 6

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43007221 IES Els Alfacs (1)
(*) Filosofia ............................................... 0,5
(*) Llengua castellana i literatura .................. 1
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
Administració d’empreses .......................... 1
Anglès ........................................................ 4
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 2
Dibuix ...................................................... 2,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................ 2,5
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 4
Instal. i equips de criança i de cultiu ............ 1
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 3
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 3
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Processos de cultiu aqüícola ...................... 3
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,7
Tecnologia .................................................. 4

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

43008456 IES Les Planes (1)
(*) Anglès .................................................... 1
(*) Matemàtiques ..................................... 0,5
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 1
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 1
Educació física ........................................... 2
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 2
Ciències socials (E) ..................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1

Religió ..................................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 43044 La Sénia

43006681 IES de La Sénia (1)
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Psicologia i pedagogia ............................ 1
Anglès ........................................................ 2
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 2
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ...................................................... 1,5
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 3
Fabr. i instal. de fusteria i mobles ................. 2
Filosofia ...................................................... 1
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 2
Llengua castellana i literatura (E) .................. 1
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Organització i gestió comercial .................... 1
P. esp. en fusta i moble ............................ 0,5
Proc. i prod. de fusta i mobles ..................... 1
Processos de gestió administrativa ............. 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

Municipi: 43155 Tortosa

43004441 IES de l’Ebre (1)
(*) Biologia i geologia ................................ 0,5
(*) Llengua catalana i literatura ..................... 1
(*) Matemàtiques (E) .................................... 1
Administració d’empreses .......................... 6
Anglès ........................................................ 6
Llengua estrangera: anglès (E) .................... 1
Biologia i geologia ...................................... 3
Construccions civils i edificació ................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Equips electrònics ...................................... 1
Física i química ........................................... 4
Filosofia ...................................................... 1
Formació i orientació laboral ....................... 3
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Instal·lacions electrotècniques .................... 6
Intervenció sociocomunitària ...................... 3
Llengua castellana i literatura ...................... 5
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Matemàtiques ............................................ 4
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Mecanització i manteniment de màquines ... 6
Música .................................................... 0,5
Música (E) .................................................. 1
Oficina de projectes de construcció ............ 2
Org. i projectes de fabricació mecànica ....... 3
Organització i gestió comercial .................... 2
Proc. diag. clínics i ortoprotètics ................. 5
Proc.diag. clínics i prod. ortoprotèsics ......... 3
Procedim. sanitaris i assistencials ............... 3
Processos comercials ................................. 3
Processos de gestió administrativa ............. 6
Processos sanitaris .................................... 1
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Psicologia i pedagogia ................................ 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ..................................................... 0,7
Serveis a la comunitat ................................. 2
Sistemes electrotècnics i automàtics ........... 4
Sistemes electrònics ................................... 2
Tecnologia .................................................. 6

43009862 EOI de Tortosa
Alemany ..................................................... 1
Anglès ..................................................... 2,5
Francès ...................................................... 1

43004438 IES Joaquin Bau (1)
(*) Filosofia .................................................. 1
(*) Francès ............................................... 0,5
(*) Matemàtiques ........................................ 1
Anglès ........................................................ 6
Biologia i geologia ...................................... 4
Ciències de la naturalesa (E) ....................... 1
Cultura clàssica .......................................... 1
Dibuix ......................................................... 3
Educació visual i plàstica (E) ........................ 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 3
Física i química ........................................... 5
Filosofia ...................................................... 2
Francès ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 5
Grec ........................................................... 1
Llengua castellana i literatura ...................... 6
Llengua catalana i literatura ......................... 5
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 5
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Música (E) .................................................. 1
Pedagogia terapèutica (E) ........................... 1
Religió ........................................................ 1
Tecnologia .................................................. 4
Tecnologia (E) ............................................. 1

Municipi: 43156 Ulldecona

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1)
(*) Francès .................................................. 1
Anglès ........................................................ 2
Biologia i geologia ...................................... 3
Dibuix ......................................................... 1
Economia ................................................... 1
Educació física ........................................... 1
Educació física (E) ....................................... 1
Física i química ........................................... 2
Filosofia ...................................................... 1
Geografia i història ...................................... 3
Llatí ............................................................ 1
Llengua castellana i literatura ...................... 3
Llengua catalana i literatura ......................... 2
Llengua catalana i literatura (E) .................... 1
Matemàtiques ............................................ 2
Matemàtiques (E) ........................................ 1
Música ....................................................... 1
Psicologia i pedagogia ................................ 1
Religió ..................................................... 0,5
Taller de llengua ....................................... 0,5
Tecnologia .................................................. 3

ANNEX 3

(CAEP) Centre d’atenció educativa preferent.
(CERE) Centre experimental de règim especial.
(1) centre amb rampes i ascensors.
(2) centre només amb rampes.
(3) centre només amb ascensors.
(*) llocs d’atenció qualitativa per a necessitats/interessos

de l’alumnat.

(P) Llocs singulars definits per pla estratègic.
LLTCES=llocs de treball dels cossos d’ensenyaments

secundaris.
LLTCM=llocs de treball del cos de mestres.
N=nombre de places.

LLTCES/LLTCM N

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona

08901335 CREDAC Pere Barnils
Audició i llenguatge (E) (L) ........................... 4
Audició i llenguatge (E) .............................. 29
Psicologia i pedagogia ................................ 1

08901112 CRP Ciutat Vella
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901111 CRP Eixample
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08930045 CRP Gràcia
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901115 CRP Horta-Guinardó
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901109 CRP Les Corts
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901116 CRP Nou Barris
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901110 CRP Sant Andreu
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901114 CRP Sant Martí
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901113 CRP Sants-Montjuïc
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08901122 CRP Sarrià-Sant Gervasi
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900243 EAP B-01 Nou Barris (3)
Psicologia i pedagogia .............................. 10

08900244 EAP B-02 Sant Andreu
Psicologia i pedagogia ................................ 6

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc (3)
Psicologia i pedagogia ................................ 8

08900247 EAP B-20 Ciutat vella
Psicologia i pedagogia ................................ 6

08900248 EAP B-21 St.Marti-Verneda
Psicologia i pedagogia .............................. 10

08900273 EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)
Psicologia i pedagogia ................................ 5

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó
Psicologia i pedagogia ................................ 8

08900405 EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi (2)
Psicologia i pedagogia ................................ 4

08900406 EAP B-42 les Corts
Psicologia i pedagogia ................................ 3

08900415 EAP B-47 Eixample
Psicologia i pedagogia ................................ 4

08900246 EAP Deficients Visuals (1)
Psicologia i pedagogia ................................ 4

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona

08910008 Creda Badalona
Audició i llenguatge (E) .............................. 10

LLTCES/LLTCM N

08930002 CRP Ciutat de Badalona
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900257 EAP B-05 Badalona (Sector A)
Psicologia i pedagogia ................................ 6

08900407 EAP B-43 Badalona (Sector B)
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08016 Bagà

08930030 Ext de CRP de Bagà
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08022 Berga

08910002 Creda Berga
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08930004 CRP del Berguedà
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900259 EAP B-18 Berguedà
Psicologia i pedagogia ................................ 3

Municipi: 08023 Bigues i Riells

08910005 Creda Bigues i Riells
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental
(Sector C)

Psicologia i pedagogia ................................ 4
Psicologia i pedagogia (L) ........................... 1

Municipi: 08096 Granollers

08910003 Creda Granollers
Audició i llenguatge (E) ................................ 6

08930013 CRP del Vallès Oriental I
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (Sector A)
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà

08902081 CdA de l’Alt Berguedà
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

Municipi: 08101 L’Hospitalet de Llobregat

08910013 Creda Hospitalet de Llobregat
Audició i llenguatge (E) ................................ 5

08930005 CRP Ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat

Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900258 EAP B-17 L’Hospitalet de
Llobregat (Sector A)

Psicologia i pedagogia ................................ 8

08900276 EAP B-33 L’Hospitalet de
Llobregat (Sector B)

Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08113 Manresa

08902035 CdA del Bages
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

08910001 Creda Manresa
Audició i llenguatge (E) ................................ 6

08930003 CRP del Bages
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900251 EAP B-06 Bages
Psicologia i pedagogia ................................ 9
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Municipi: 08118 El Masnou

08910014 Creda El Masnou
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08930009 CRP del Maresme III
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900307 EAP B-23 Baix Maresme
Psicologia i pedagogia ................................ 8

Municipi: 08121 Mataró

08910010 Creda Mataró
Audició i llenguatge (E) ................................ 5

08930007 CRP del Maresme I
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900253 EAP B-09 Mataró
Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 08138 Moià

08930036 Ext. de CRP de Moià
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

08910004 Creda Mollet del Vallès
Audició i llenguatge (E) ................................ 4

08930014 CRP del Vallès Oriental II
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental
(Sector B)

Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08160 Perafita

08930032 Ext. de CRP de Perafita
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08163 Pineda de Mar

08910015 Creda Pineda de Mar
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08930008 CRP del Maresme II
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900254 EAP B-24 Alt Maresme
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

08925251 Creda Sant Adrià de Besòs
Audició i llenguatge (E) ................................ 5
Psicologia i pedagogia ................................ 1

08930011 CRP Ciutat de Sant Adrià de
Besòs

Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina
Psicologia i pedagogia ................................ 3

Municipi: 08202 Sant Celoni

08910006 Creda Sant Celoni
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08930018 CRP del Vallès Oriental III
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental
(Sector D)

Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net

08910011 Creda Santa Coloma de Gramanet
Audició i llenguatge (E) ................................ 5

LLTCES/LLTCM N

08930012 CRP Ciutat de Sta. Coloma
Gramenet

Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de
Gramanet

Psicologia i pedagogia ................................ 9

Municipi: 08298 Vic

08924081 Creda Vic
Audició i llenguatge (E) ................................ 8
Audició i llenguatge (E) (L) ........................... 2
Psicologia i pedagogia ................................ 1

08930010 CRP d’Osona
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900306 EAP B-10 Osona
Psicologia i pedagogia ................................ 9

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

08910012 Creda Vilafranca
Audició i llenguatge (E) ................................ 5

08930001 CRP de l’Alt Penedès
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900256 EAP B-15 Alt Penedès
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

08910009 Creda Vilanova i la Geltrú
Audició i llenguatge (E) ................................ 7

08930006 CRP del Garraf
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900252 EAP B-08 Garraf
Psicologia i pedagogia ................................ 7

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08056 Castelldefels

08930037 Ext. de CRP de Castelldefels
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

08910017 Creda Cornellà
Audició i llenguatge (E) ................................ 4

08903083 CRP del Baix Llobregat V
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900264 EAP B-07 Cornellà
Psicologia i pedagogia ................................ 8

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

08910024 Creda Esplugues
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08930035 CRP del Baix Llobregat VIII
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900303 EAP B-40 Esplugues de Llobregat
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08089 Gavà

08930043 CRP del Baix Llobregat II
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900265 EAP B-19 Viladecans
Psicologia i pedagogia ................................ 9

Municipi: 08102 Igualada

08910022 Creda Igualada
Audició i llenguatge (E) ................................ 4

LLTCES/LLTCM N

08903082 CRP de l’Anoia
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

08900301 EAP B-38 Anoia
Psicologia i pedagogia ................................ 9

Municipi: 08114 Martorell

08910019 Creda Martorell
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08930044 CRP del Baix Llobregat VII
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

08900266 EAP B-26 Martorell
Psicologia i pedagogia ................................ 7
Psicologia i pedagogia (L) ........................... 1

Municipi: 08123 Molins de Rei

08903085 CdA de Can Santoi
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

08910020 Creda El Prat de Llobregat
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08930034 CRP del Baix Llobregat IV
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900279 EAP B-36 EL Prat de Llobregat
Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

08910021 Creda Sant Boi
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08930033 CRP del Baix Llobregat III
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900300 EAP B-37 Sant Boi de Llobregat
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

08925261 Creda Sant Feliu de Llobregat
Audició i llenguatge (E) .............................. 10
Psicologia i pedagogia ................................ 1

08903081 CRP del Baix Llobregat I
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900408 EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

08930038 Ext. de CRP de Sant Joan Despí
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

08910023 Creda Sant Vicenç dels Horts
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08903084 CRP del Baix Llobregat VI
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08301 Viladecans

08910018 Creda Viladecans
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08904 Badia del Vallès

08910027 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

08930041 CRP del Vallès Occidental VII
Sense especificar especialitat ..................... 1
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Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès
Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

08910029 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

08904085 CRP del Vallès Occidental V
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900409 EAP B-44 Cerdanyola del Vallès
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

08910030 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)
Audició i llenguatge (E) ................................ 5

08930039 CRP del Vallès Occidental VI
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900271 EAP B-16 Montcada-Ripollet-
Sta.Perpetua

Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 08180 Ripollet

08930042 Ext. de CRP de Ripollet
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 08184 Rubí

08910028 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)
Audició i llenguatge (E) ................................ 4

08904083 CRP del Vallès Occidental III
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

08900410 EAP B-45 Rubí
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 08187 Sabadell

08900289 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge (E) 25
Psicologia i pedagogia ................................ 1

08904081 CRP del Vallès Occidental I
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

08900270 EAP B-11 Sabadell (Sector A) (3)
Psicologia i pedagogia ................................ 7

08900277 EAP B-34 Sabadell (Sector B) (3)
Psicologia i pedagogia ................................ 8

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

08930040 CRP del Vallès Occidental IV
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900419 EAP B-48 Sant Cugat (3)
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 08279 Terrassa

08910026 Creda Jordi Perelló (Vallès Occ.)
Audició i llenguatge (E) ................................ 7

08904082 CRP del Vallès Occidental II
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

08900269 EAP B-13 Terrassa
Psicologia i pedagogia .............................. 11

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17015 Banyoles

17990106 CRP del Pla de l’Estany
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905271 EAP G-08 Pla de l’Estany
Psicologia i pedagogia ................................ 3

LLTCES/LLTCM N

Municipi: 17022 La Bisbal d’Empordà

17990102 CRP del Baix Empordà
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905263 EAP G-02 Baix Empordà
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 17023 Blanes

17910004 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

17990105 CRP de la Selva II
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

17905264 EAP G-05 La Selva (Sector A)
Psicologia i pedagogia ................................ 5

Municipi: 17066 Figueres

17910001 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

17990001 CRP de l’Alt Empordà
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905262 EAP G-01 Alt Empordà
Psicologia i pedagogia ................................ 9

Municipi: 17079 Girona

17990103 CRP del Gironès
Sense especificar especialitat ..................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

17905266 EAP G-03 Gironès Est
Psicologia i pedagogia ................................ 7

17905265 EAP G-06 Gironès Oest
Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 17114 Olot

17900015 CdA de la Garrotxa
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17910006 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

17990109 CRP de la Garrotxa
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905274 EAP G-07 La Garrotxa
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 17118 Palamós

17910002 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

Municipi: 17141 Puigcerdà

17910005 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

17990104 CRP de La Cerdanya
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

17905273 EAP G-09 La Cerdanya
Psicologia i pedagogia ................................ 1

Municipi: 17147 Ripoll

17910003 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

17990111 CRP del Ripollès
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905267 EAP G-04 Ripollès
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 17155 Salt

17900035 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) .............................. 13

LLTCES/LLTCM N

Psicologia i pedagogia ................................ 1

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

17910011 Creda Narcís Masó (Girona)
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

17990112 CRP de la Selva I
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

17905277 EAP G-10 La Selva (Sector B)
Psicologia i pedagogia ................................ 3

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25040 Balaguer

25910003 Creda Balaguer
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990103 CRP de la Noguera
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900748 EAP L-05 La Noguera
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

25910006 Creda Les Borges Blanques
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990107 CRP de les Garrigues
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900763 EAP L-08 Les Garrigues (2)
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 25072 Cervera

25910007 Creda Cervera
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990108 CRP de la Segarra
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900765 EAP L-09 Segarra (1)
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu

25911027 CdA Valls d’Àneu
Biologia i geologia ...................................... 2
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 25119 Juneda

25900016 CdA de la Granja-Escola de
Juneda

Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

Municipi: 25120 Lleida

25900022 Creda-Lleida
Audició i llenguatge (E) ................................ 9
Psicologia i pedagogia ................................ 1

25990102 CRP del Segrià
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 5

25900746 EAP L-01 Segrià (Sector A) (2)
Psicologia i pedagogia ................................ 7

25900751 EAP L-02 Segrià (Sector B)
Psicologia i pedagogia ................................ 7

Municipi: 25137 Mollerussa

25910005 Creda Mollerussa
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

25990112 CRP del Pla d’Urgell
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900761 EAP L-07 Pla d’Urgell
Psicologia i pedagogia ................................ 3
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Municipi: 25173 El Pont de Suert

25990110 CRP de l’Alta Ribagorça
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 25203 La Seu d’Urgell

25910001 Creda La Seu d’Urgell
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990101 CRP de l’Alt Urgell
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900747 EAP L-03 Alt Urgell (2)
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 25207 Solsona

25910008 Creda Solsona
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990106 CRP del Solsonès
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900767 EAP L-10 Solsonès
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 25209 Sort

25990111 CRP del Pallars Sobirà
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

Municipi: 25217 Tàrrega

25910004 Creda Tàrrega
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

25990105 CRP de l’Urgell
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900749 EAP L-06 Urgell
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 25234 Tremp

25910002 Creda Tremp
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990104 CRP del Pallars Jussà
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 1

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars
Sobirà

Psicologia i pedagogia ................................ 3

Municipi: 25043 La Vall de Boí

25900032 CdA Escola de Natura de la Vall de
Boí

Geografia i història ...................................... 1
Sense especificar especialitat ..................... 2

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

25910009 Creda Lleida
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

25990109 CRP de la Val d’Aran
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

25900769 EAP L-11 Val d’Aran-Alta Ribagorça
Psicologia i pedagogia ................................ 2

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43038 Cambrils

43910017 Creda Tarragona
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

43907119 EAP T-02 Baix Camp
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

43990105 Ext. de CRP de Cornudella de
Montsant

Sense especificar especialitat (E) ................ 1

LLTCES/LLTCM N

Municipi: 43054 L’Espluga de Francolí

43900035 CdA Monestirs del Cister
Geografia i història ...................................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

Municipi: 43055 Falset

43910009 Creda Tarragona
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

43990107 CRP del Priorat
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43900133 EAP T-12 Priorat
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 43086 Montblanc

43910005 Creda Montblanc
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

43990106 CRP de la Conca de Barberà
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 43123 Reus

43910002 Creda Reus
Audició i llenguatge (E) ................................ 3

43990102 CRP del Baix Camp
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

43907126 EAP T-09 Reus
Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 43148 Tarragona

43900018 CdA de la Ciutat de Tarragona
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

43925251 Creda Tarragona
Audició i llenguatge (E) ................................ 7
Psicologia i pedagogia ................................ 1

43900034 CRP del Tarragonès
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

43907121 EAP T-04
Tarragonès (Sector A) (1)

Psicologia i pedagogia ................................ 7

43907124 EAP T-07
Tarragonès (Sector B) (1)

Psicologia i pedagogia ................................ 6

Municipi: 43161 Valls

43910001 Creda Valls
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

43990101 CRP de l’Alt Camp
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43907118 EAP T-01 Alt Camp
Psicologia i pedagogia ................................ 3

Municipi: 43163 El Vendrell

43910004 Creda El Vendrell
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

43990104 CRP del Baix Penedès
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43907123 EAP T-06 Baix Penedès
Psicologia i pedagogia ................................ 4

LLTCES/LLTCM N

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TERRES DE
L’EBRE

Municipi: 43014 Amposta

43910006 Creda Amposta
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

43900033 CRP del Montsià
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43907125 EAP T-08 Montsià
Psicologia i pedagogia ................................ 4

Municipi: 43064 Gandesa

43910008 Creda Gandesa
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

43990109 CRP de la Terra Alta
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43900131 EAP T-10 Terra Alta
Psicologia i pedagogia ................................ 2

Municipi: 43093 Móra d’Ebre

43910007 Creda Móra d’Ebre
Audició i llenguatge (E) ................................ 1

43990108 CRP de Ribera d’Ebre
Sense especificar especialitat (E) ................ 2

43907122 EAP T-05 Ribera d’Ebre
Psicologia i pedagogia ................................ 3

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

43900037 CdA del Delta de l’Ebre
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

Municipi: 43155 Tortosa

43910003 Creda Tortosa
Audició i llenguatge (E) ................................ 2

43990103 CRP del Baix Ebre
Sense especificar especialitat ..................... 1
Sense especificar especialitat (E) ................ 3

43907120 EAP T-03 Baix Ebre (1)
Psicologia i pedagogia ................................ 4

(03.286.107)

DECRET 243/2003, de 8 d’octubre, pel
qual s’estableixen els currículums i es regu-
len les proves d’accés específiques dels
títols de tècnic/tècnica d’esport en les es-
pecialitats dels esports de muntanya i es-
calada següents: alta muntanya, descens de
barrancs, escalada i muntanya mitjana.

El Reial decret 318/2000, de 3 de març
(BOE núm. 73, de 25.3.2000), estableix els
títols de tècnic/tècnica d’esport i tècnic/
tècnica superior d’esport en les especiali-
tats d’esports de muntanya i escalada, els
corresponents ensenyaments mínims i les
proves d’accés específiques, en consonàn-
cia amb el Reial decret 1913/1997, de 19
de desembre (BOE núm. 20, de 23/1/1998),
pel qual es configuren com ensenyaments
de règim especial els que es realitzaran per
a l’obtenció de titulacions de tècnic/tècnica
d’esport, aprovant-ne les directrius generals
i els seus ensenyaments mínims.

Per altra banda, la nova regulació esta-
blerta a la Llei 10/2002, de 23 de desem-
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bre, de la qualitat de l’educació, atribueix
en el seu article 7.3 la condició d’ensenya-
ments escolars de règim especial als ense-
nyaments esportius.

De conformitat amb l’article 8 de la Llei
orgànica 2/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, correspon a les ad-
ministracions educatives competents esta-
blir el currículum del cicle formatiu corres-
ponent.

D’acord amb el Decret 169/2002, d’11 de
juny (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002), pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial per a l’ob-
tenció de les titulacions oficials de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport, corres-
pon al Govern de la Generalitat de Catalunya
l’establiment del currículum d’aquests en-
senyaments.

En virtut d’això, a proposta de la conse-
llera d’Ensenyament, amb l’informe del
Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Asses-
sora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Objecte del Decret
Aquest Decret estableix els currículums i

regula les proves d’accés específiques dels
ensenyaments de règim especial de grau
mitjà, vinculats als títols de tècnic/tècnica
d’esport en alta muntanya, tècnic/tècnica
d’esport en descens de barrancs, tècnic/
tècnica d’esport en escalada i tècnic/tècni-
ca d’esport en muntanya mitjana, regulats
pel Reial decret 318/2000, de 3 de març,
pel qual s’estableixen els títols de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport en les
especialitats dels esports de muntanya i es-
calada, s’aproven els corresponents ense-
nyaments mínims i es regulen les proves
d’accés a aquests ensenyaments. Aques-
tes titulacions tenen validesa acadèmica i
professional.

Article 2. Denominació, estructura i orga-
nització dels ensenyaments

2.1 La denominació, el nivell i la distri-
bució horària de les titulacions de tècnic/
tècnica d’esport en les especialitats dels
esports de muntanya i escalada següents:
alta muntanya, descens de barrancs, esca-
lada i muntanya mitjana són els que s’esta-
bleixen a l’annex 1 d’aquest Decret.

2.2 Els ensenyaments corresponents al
grau mitjà s’organitzen en dos nivells i cada
nivell s’estructura en els blocs següents:

a) Un bloc comú, format per crèdits trans-
versals, que seran coincidents i obligatoris
per a totes les modalitats, disciplines i es-
pecialitats esportives. En aquests crèdits es
troba el suport científic, de caràcter tècnic
i pràctic, requerit per a l’inici, l’adaptació i
el perfeccionament de les activitats moto-
res, i s’estableixen les bases genèriques per
a l’especialització i l’adquisició de destre-
ses i habilitats tècniques i específiques, així
com també el desenvolupament de les ba-
ses psicopedagògiques de la persona.

b) Un bloc específic, que agrupa els crè-
dits de caràcter científic, tècnic i pràctic que

permeten adquirir i aplicar correctament els
coneixements de la modalitat, disciplina o
especialitat esportiva.

c) Un bloc complementari, que amplia els
dos blocs anteriors amb crèdits relacionats
amb la utilització de recursos tecnològics i
variacions de la demanda social.

d) Un bloc de formació pràctica, que es
realitzarà de forma paral·lela o bé un cop
superats els blocs comú, específic i com-
plementari de cada nivell o grau.

2.3 Els ensenyaments dels blocs s’or-
ganitzaran en mòduls de caràcter teorico-
pràctic, els quals s’estructuraran en crèdits.
La durada de cada crèdit serà variable,
d’acord amb els objectius de formació es-
tablerts.

Als efectes del present Decret, s’entén per
mòdul l’equivalent a la matèria teòrica o te-
oricopràctica vinculada a un o diversos
objectius de la formació. Així mateix, s’en-
tén per crèdit la proposta organitzativa d’en-
senyament/aprenentatge en què s’estructu-
ra cadascun dels mòduls i agrupa continguts
i objectius terminals vinculats al perfil pro-
fessional o als requeriments educatius.

2.4 Els objectius terminals de cada crè-
dit són els criteris que serveixen de referèn-
cia per a l’avaluació dels crèdits.

Article 3. Perfil professional i currículum
3.1 El perfil professional i el currículum

del primer nivell de les diferents especiali-
tats dels esports de muntanya i escalada,
comuns a totes, i que s’anomenarà excur-
sionisme, s’estableix a l’annex 2 d’aquest
Decret.

3.2 El perfil professional i el currículum
del segon nivell dels ensenyaments de tèc-
nic/tècnica d’esport en alta muntanya s’es-
tableixen a l’annex 3 d’aquest Decret.

3.3 El perfil professional i el currículum
del segon nivell dels ensenyaments de tèc-
nic/tècnica d’esport en descens de barrancs
s’estableixen a l’annex 4 d’aquest Decret.

3.4 El perfil professional i el currículum
del segon nivell dels ensenyaments de tèc-
nic/tècnica d’esport en escalada s’establei-
xen a l’annex 5 d’aquest Decret.

3.5 El perfil professional i el currículum
del segon nivell dels ensenyaments de tèc-
nic/tècnica d’esport en muntanya mitjana
s’estableixen a l’annex 6 d’aquest Decret.

Article 4. Crèdits de formació
La relació dels crèdits en què s’estructu-

ren els mòduls professionals dels ensenya-
ments corresponents al títol de tècnic/tèc-
nica d’esport en les especialitats d’alta
muntanya, descens de barrancs, escalada
i muntanya mitjana s’estableix a l’annex 7
d’aquest Decret.

Article 5. Professorat
Els requisits de titulació del professorat,

els seus equivalents i les especialitats exi-
gides per impartir els crèdits corresponents
a aquestes titulacions són els que s’expres-
sen a l’annex 8 d’aquest Decret.

Article 6. Convalidacions i correspondèn-
cia amb la pràctica laboral

Els mòduls susceptibles de convalidació
per estudis de formació professional ocu-

pacional o de correspondència amb la pràc-
tica laboral i amb la pràctica esportiva d’alt
nivell són els que s’especifiquen a l’annex 9
d’aquest Decret.

Article 7. Requisits d’accés
Per accedir al grau mitjà d’aquests ense-

nyaments, caldrà estar en possessió del títol
de graduat/ada en educació secundària o
equivalent a efectes acadèmics i superar la
prova d’accés de caràcter específic que
s’estableix a l’annex 10 d’aquest Decret. El
resultat que se n’obtingui tindrà una vigèn-
cia de divuit mesos, a partir de la data de
finalització de l’esmentada prova. La supe-
ració d’aquesta prova tindrà validesa en tot
l’àmbit de l’Estat.

Per a l’accés sense els requeriments de
titulació establerts en l’apartat anterior, o bé
per als/les esportistes d’alt nivell o per a
persones que acreditin discapacitats, s’apli-
carà la regulació prevista en els articles 10,
11 i 12 del Decret 169/2002, d’11 de juny,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de règim especial per a l’ob-
tenció de les titulacions oficials de tècnic/
tècnica d’esport i tècnic/tècnica superior
d’esport.

Per cursar els ensenyaments de segon
nivell de grau mitjà, caldrà haver superat els
de primer nivell d’excursionisme i la prova
d’accés de caràcter específic que s’esta-
bleix a l’annex 10 d’aquest Decret.

Article 8. Efectes i validesa dels títols
Els títols de tècnic/tècnica d’esport en alta

muntanya, tècnic/tècnica d’esport en des-
cens de barrancs, tècnic/tècnica d’esport
en escalada i tècnic/tècnica d’esport en
muntanya mitjana seran equivalents, a tots
els efectes, als títols de grau mitjà de for-
mació professional a què es refereix l’article
35.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu.

La superació completa del primer nivell
dels títols del paràgraf anterior permetrà
obtenir el certificat de primer nivell d’excur-
sionisme.

L’obtenció dels títols del paràgraf anteri-
or requerirà la superació completa del se-
gon nivell corresponent.

El títol de tècnic/tècnica d’esport en qual-
sevol de les especialitats dels esports de
muntanya i escalada permetrà l’accés direc-
te a totes les modalitats de batxillerat.

Article 9. Centres
Per a la impartició d’aquests ensenya-

ments, els centres hauran de complir els re-
quisits específics d’espais i materials que
s’expressen a l’annex 11 d’aquest Decret,
a més dels requisits generals establerts en
el Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de règim especial per a l’obten-
ció de les titulacions oficials de tècnic/tèc-
nica d’esport i tècnic/tècnica superior
d’esport.

Article 10. Relació numèrica
El nombre màxim d’alumnes per aula per

a les sessions teòriques serà de 35, i per a
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les sessions pràctiques que es desenvolu-
pin en instal·lacions, espais o equipaments
esportius, la relació màxima professor-pro-
fessora/alumnes serà d’1/18, a excepció
dels següents crèdits, en què s’aplicarà la
relació que s’especifica en cada cas:

Crèdits Relació professor-a/alumnes

Formació tècnica d’excursionisme ......... 1/8
Seguretat en la modalitat esportiva ....... 1/8
Seguretat en l’excursionisme ................. 1/8
Medi ambient de muntanya ................... 1/8
Medi ambient de la modalitat esportiva . 1/8
Formació tècnica i metodològica
de l’esquí de muntanya ......................... 1/8
Formació tècnica i metodològica
de l’alpinisme ......................................... 1/4
Formació tècnica i metodològica
de l’escalada .......................................... 1/4

Disposició addicional

Els elements que defineixen el perfil pro-
fessional de les titulacions de tècnic/tècni-
ca d’esport en les especialitats dels esports
de muntanya i escalada s’han d’entendre en
el context del present Decret, i no constitu-
eixen regulació de l’exercici de cap profes-
sió titulada.

Disposicions finals

1. S’autoritza la consellera d’Ensenya-
ment per dictar les disposicions necessàri-
es per a l’execució d’ aquest Decret.

2. Aquest Decret entrarà en vigor l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 d’octubre de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Durada total i per nivells dels ensenyaments
per a l’obtenció dels títols de grau mitjà de
tècnic/tècnica d’esport en les especialitats
d’esports de muntanya i escalada

a) Tècnic/tècnica d’esport en alta mun-
tanya:

Primer nivell d’excursionisme: 420 hores.
Segon nivell: 680 hores.
Total: 1.100 hores.

b) Tècnic/tècnica d’esport en descens de
barrancs:

Primer nivell d’excursionisme: 420 hores.
Segon nivell: 555 hores.
Total: 975 hores.

c) Tècnic/tècnica d’esport en escalada:
Primer nivell d’excursionisme: 420 hores.
Segon nivell: 630 hores.
Total: 1.050 hores.

d) Tècnic/tècnica d’esport en muntanya
mitjana:

Primer nivell d’excursionisme: 420 hores.
Segon nivell: 555 hores.
Total: 975 hores.

ANNEX 2

Perfil professional i currículum dels ensenya-
ments per a l’obtenció del certificat de pri-
mer nivell de les especialitats dels esports
de muntanya i escalada

1. Denominació: excursionisme.

2. Durada i distribució horària dels ense-
nyaments

2.1 Durada: 420 hores.
2.2 Distribució horària dels ensenya-

ments:
Teòriques: t.
Pràctiques: p.

Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port I: 20 h.t.
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i l’entrenament I: 25 h.t.
Entrenament esportiu I: 20 h.t. + 10 h.p.
Fonaments sociològics de l’esport: 5 h.t.
Organització i legislació de l’esport I: 5 h.t.
Primers auxilis i higiene en l’esport: 25

h.t.+10 h.p.
Càrrega horària del bloc: 100 h.t.+20 h.p.
Total hores: 120 h.

Bloc específic
Desenvolupament professional I: 10 h.
Formació tècnica d’excursionisme: 25

h.t.+20 h.p.
Medi ambient de muntanya: 30 h.t.+10

h.p.
Seguretat en l’excursionisme: 10 h.t.+10

h.p.
Didàctica i dinàmica de grups: 10 h.t.+10

h.p.
Càrrega horària del bloc: 85 h.t.+50 h.p.
Total hores: 135 h.

Bloc complementari
Terminologia específica catalana: 5 h.t.
Fonaments de l’esport adaptat: 10 h.t.
Càrrega horària del bloc: 15 h.t.
Total hores: 15 h.
Bloc de formació pràctica: 150 h.t.
Durada total: 420 h.t.

3. Perfil professional
3.1 Competència general.
El certificat de primer nivell de tècnic/tèc-

nica d’esport en excursionisme acredita que
la persona titular posseeix les competènci-
es necessàries per realitzar la iniciació als
fonaments de l’excursionisme, així com per
promocionar aquesta modalitat esportiva.

3.2 Competències professionals.
a) Iniciar en la pràctica de l’excursionis-

me segons la programació establerta i les
característiques de les persones partici-
pants:

1. Explicar i demostrar les tècniques, tàc-
tiques i habilitats bàsiques específiques de
l’excursionisme.

2. Informar sobre les característiques de
l’equip i el material adequats per a la pràc-
tica de l’excursionisme, així com el seu man-
teniment preventiu i la seva conservació.

3. Demostrar la utilització de l’equip i ma-
terial específics de l’excursionisme,

4. Corregir el plantejament tàctic, l’exe-
cució tècnica i la utilització del material.

5. Transmetre les normes, valors i con-
tinguts ètics de la pràctica esportiva.

6. Fomentar la pràctica esportiva saluda-
ble.

b) Promoure la realització d’activitats ex-
cursionistes:

1. Informar sobre les característiques de
les excursions i el material necessari per re-
alitzar-les.

2. Col·laborar en la proposta i definició
d’activitats excursionistes.

3. Difondre les activitats excursionistes
de l’entitat.

4. Impulsar la participació en les activi-
tats excursionistes.

c) Acompanyar les persones participants
en les activitats d’excursionisme:

1. Progressar amb eficàcia i seguretat per
itineraris de muntanya baixa i mitjana.

2. Exercir el control del grup.
3. Preparar l’equip i el material necessa-

ri.
4. Cercar els recursos necessaris per a

la realització de les excursions.
5. Informar sobre les tècniques de pro-

gressió i les tàctiques de l’activitat i sobre
les característiques de l’equip i material
necessaris.

6. Informar sobre les característiques de
l’itinerari i de la zona.

7. Cohesionar i dinamitzar el grup, adap-
tant-se a les característiques de les perso-
nes integrants.

8. Organitzar activitats complementàries
en el temps lliure.

d) Garantir la seguretat de les persones
participants en les activitats d’excursionis-
me i aplicar els primers auxilis, en cas ne-
cessari:

1. Detectar les condicions de les perso-
nes participants o del medi que puguin
implicar una adaptació o modificació de l’ac-
tivitat programada.

2. Identificar les situacions de risc i esta-
blir les mesures preventives necessàries per
tal d’evitar els accidents que es poden
produir amb més facilitat en la pràctica de
l’excursionisme.

3. Informar sobre les lesions més fre-
qüents en l’excursionisme i la forma de
prevenir-les.

4. Aplicar, en cas necessari, els protocols
d’assistència sanitària immediata.

5. Comprovar la disponibilitat de l’assis-
tència sanitària prevista.

6. Organitzar el trasllat de la persona ma-
lalta o accidentada, en cas d’urgència, en
condicions de seguretat i utilitzant el siste-
ma més adequat a la lesió i al nivell de gra-
vetat.

7. Col·laborar amb els serveis d’assistèn-
cia sanitària immediata.

e) Col·laborar en la promoció i conserva-
ció del medi:

1. Informar sobre els valors naturals de
la zona.

2. Informar sobre la normativa i els as-
pectes de conservació del medi natural.

3. Informar dels efectes de les actuaci-
ons de l’ésser humà sobre el medi natural
de muntanya.

4. Fomentar la necessitat de respectar i
conservar el patrimoni cultural i natural.

5. Controlar el compliment de la norma-
tiva sobre el medi natural.

3.3 Camp professional.
3.3.1 Àmbit professional:
Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activi-

tat en el sector esportiu i del lleure, en l’àm-
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bit de la iniciació a l’excursionisme per iti-
neraris de muntanya baixa i mitjana.

S’exclouen del seu àmbit d’actuació els
terrenys de muntanya nevats i les activitats
que requereixin per a la progressió l’ús de
cordes, tècniques i materials específics
d’escalada, alpinisme, descens de barrancs
o esquí de muntanya.

S’exclou també la docència de l’alpinis-
me, el descens de barrancs, l’escalada i
l’esquí de muntanya.

Aquest/a tècnic/a actuarà sempre en el
si d’entitats públiques o privades, relacio-
nades amb la pràctica de l’excursionisme.
Els diversos tipus d’empreses en què pot
desenvolupar les seves funcions són:

Escoles i centres d’iniciació esportiva,
Clubs i associacions esportives o de lleu-

re,
Federacions esportives,
Patronats esportius,
Empreses de serveis esportius o de lleu-

re,
Centres escolars (activitats extraescolars).
3.3.2 Principals ocupacions que es po-

den desenvolupar quan s’hagi adquirit la
competència professional definida en el
perfil:

Promotor/a d’activitats d’excursionisme.
Acompanyador/a d’activitats d’excursio-

nisme.
3.3.3 Àmbit funcional:
Aquest/a tècnic/a actuarà sempre sota la

supervisió general de personal tècnic i/o
professional d’un nivell superior al seu. Les
responsabilitats que li seran requerides són
les següents:

La iniciació a l’excursionisme.
La selecció de mètodes i materials més

adequats per a la iniciació a l’excursionis-
me.

L’assessorament sobre aspectes relacio-
nats amb la pràctica de l’excursionisme.

La dinamització de persones o grups
durant el desenvolupament de l’activitat.

L’administració de primers auxilis en cas
d’accident o malaltia en absència de per-
sonal facultatiu i l’aplicació de sistemes ele-
mentals de socors en muntanya.

El compliment de les instruccions gene-
rals realitzades per la persona responsable
de l’entitat.

La col·laboració en la conservació del
medi.

4. Currículum.

A) Bloc comú.

CRÈDIT 1

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-
port I

a) Durada: 20 hores.

b) Objectius terminals:
Relacionar les funcions vitals del cos

humà amb la fisiologia dels diferents siste-
mes i aparells que hi intervenen.

Relacionar les característiques anatòmi-
ques dels diferents sistemes i aparells del
cos humà amb les seves funcions.

Relacionar els òrgans i estructures dels
diferents sistemes i aparells amb la funció
que realitzen.

Relacionar la pràctica d’activitat física
amb les adaptacions fisiològiques, immedi-
ates i a llarg termini, dels sistemes respira-
tori, circulatori i osteomuscular.

Localitzar els principals ossos, articulaci-
ons i grups musculars en models i en el cos
humà, relacionant-los amb la seva funció.

Diferenciar les articulacions segons les se-
ves característiques i funcions (tipus de mo-
viment).

Identificar el tipus i proporció d’aliments
que componen una dieta equilibrada i adap-
tada a les necessitats.

Valorar l’adaptació del cos a l’activitat fí-
sica a partir de la mesura de la freqüència
cardíaca i respiratòria.

Identificar els aspectes fisiològics que ca-
racteritzen les diferents etapes evolutives de
la persona.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Cos humà: estructures i funcions or-
gàniques:

Cèl·lula: estructura i funció cel·lular.
Teixits: tipus.
Òrgans.
Sistemes i aparells: estructura i funcions.
2. Sistema ossi:
Ossos: funció, classificació i components.
Articulacions: classificació i moviments ar-

ticulars.
Esquelet: cap, columna vertebral, caixa

toràcica, extremitats superiors i extremitats
inferiors.

3. Sistema muscular:
Teixit muscular estriat i teixit muscular es-

quelètic.
Característiques funcionals dels músculs

esquelètics.
Fibres musculars.
Introducció als aspectes bioquímics i bi-

omecànics de la contracció muscular.
Principals grups musculars de les grans

regions anatòmiques.
4. Fonaments biomecànics:
Conceptes bàsics de biomecànica.
Introducció a la biomecànica del movi-

ment humà.
5. Aparell circulatori:
Sang: components i funcions.
Cor: anatomia i fisiologia.
Vasos sanguinis. Circulació major i me-

nor.
6. Aparell respiratori:
Característiques anatòmiques.
Ventilació pulmonar.
Intercanvi i transport de gasos.
7. Sistema nerviós:
Neurona i receptors nerviosos.
Sistema nerviós central i sistema nerviós

perifèric.
8. Metabolisme i alimentació:
Alimentació equilibrada: components, ne-

cessitats energètiques i principis immediats.
Metabolisme, transport i emmagatzemat-

ge de nutrients: conceptes i principals vies
metabòliques.

Necessitats dietètiques i d’hidratació en
la pràctica de l’activitat física.

9. Etapes del desenvolupament corporal:
Infantesa: dels 0 als 6 i dels 6 als 12 anys.
Adolescència: dels 12 als 18 anys.
Joventut: dels 18 als 30 anys.
Maduresa: dels 30 als 60 anys.

Vellesa: a partir dels 60 anys.
10. Adaptacions funcionals a l’activitat fí-

sica i esportiva:
Aparell circulatori: paràmetres de mesura

de l’activitat de l’aparell circulatori; modifi-
cacions durant l’exercici; efectes de l’entre-
nament a la sang.

Aparell respiratori. Paràmetres de mesu-
ra de l’activitat respiratòria; modificacions
durant l’exercici i a llarg termini.

Adaptació de l’aparell locomotor. Regu-
lació de l’activitat muscular. Escalfament i
estiraments.

d) Continguts de procediments:
1. Estudi de sistemes i aparells del cos

humà:
Identificació dels òrgans i estructures que

el componen.
Localització en models i en el cos humà.
Determinació de la funció.
Anàlisi de les relacions amb altres siste-

mes.
2. Estudi de moviments:
Observació del moviment
Identificació dels elements osteomuscu-

lars que hi participen.
Localització.
Identificació del tipus de moviment.
Classificació.
3. Mesura de la freqüència cardíaca i res-

piratòria:
Identificació del procediment de mesura.
Localització del punt o zona de mesura.
Observació o palpació.
Obtenció de dades.
Interpretació de les dades.
4. Observació de l’adaptació del cos a

l’activitat física:
Identificació dels paràmetres de mesura.
Obtenció de dades en repòs.
Realització d’una activitat física.
Obtenció de dades posteriors a l’activi-

tat.
Valoració de les dades obtingudes.
Interpretació dels resultats.

e) Continguts d’actituds:
1. Autocorrecció en l’estudi de movi-

ments.
2. Ordre i mètode en l’observació de mo-

viments i en la presa de dades.
3. Rigor en la interpretació de resultats.
4. Interès per l’adquisició de nous conei-

xements.

CRÈDIT  2

Bases psicopedagògiques de l’ensenya-
ment i l’entrenament I

a) Durada: 25 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar el procés de desenvolupament

psicomotriu, cognitiu, afectiu i social en les
diferents etapes evolutives i les seves reper-
cussions en el procés d’aprenentatge d’ha-
bilitats esportives.

Seleccionar les estratègies de dinamitza-
ció més adequades en funció del grau de
desenvolupament.

Relacionar les característiques psicològi-
ques de les diferents etapes evolutives amb
l’organització i el desenvolupament de les
diferents activitats d’ensenyament.
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Aplicar els principis de l’aprenentatge
cognitiu a la metodologia d’ensenyança de
les activitats fisicoesportives.

Identificar els factors que intervenen en
l’aprenentatge motor en els diferents mo-
dels i fases.

Determinar el paper que ocupa la perso-
na tècnica esportiva en els diferents mèto-
des i sistemes d’ensenyament de les habi-
litats i destreses esportives.

Aplicar la forma de comunicació més adi-
ent segons el context, la finalitat, el contin-
gut i la persona destinatària.

Valorar la incidència del clima psicològic
en el procés educatiu.

Combinar diferents tècniques i recursos
metodològics, de dinamització i d’interven-
ció per a potenciar la motivació dels/les es-
portistes.

Identificar els criteris que intervenen a
l’hora de triar les activitats d’ensenyament/
aprenentatge que configuraran les sessions.

Seleccionar diferents formes d’organitza-
ció dels/les esportistes, del temps i dels ma-
terials d’acord amb les necessitats formati-
ves.

Identificar els components que intervenen
en la programació didàctica i les seves in-
terrelacions.

Concretar els diferents aspectes que con-
figuren una sessió d’acord amb els objec-
tius i els continguts de la programació.

Analitzar el concepte, funcions i fases del
procés d’avaluació.

Aplicar diferents instruments d’avaluació
segons el moment i la intenció.

Regular la intervenció docent d’acord amb
la informació obtinguda en l’avaluació.

Emprar la terminologia bàsica de la didàc-
tica.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Característiques generals del desen-
volupament dels nens/les nenes i els/les
joves:

Factors de desenvolupament i personali-
tat.

Etapes evolutives.
Desenvolupament motor, cognitiu, afec-

tiu i social a les diferents etapes.
2. Aprenentatge motor:
Conceptes bàsics d’aprenentatge motor.
Fases en l’aprenentatge d’una habilitat.
Factors que influeixen en l’aprenentatge.
3. Motivació:
Conceptes bàsics.
Clima psicològic.
Tipus de motivacions.
Paper de la persona tècnica com agent

de motivació.
Factors inhibidors i potenciadors de la

motivació.
Tècniques, recursos i estratègies.
4. Programació:
Concepte bàsic.
Estructura.
Procés de presa de decisions.
5. Unitats didàctiques:
Estructura i components.
Aspectes psicopedagògics.
Rol de la persona tècnica com a media-

dora.
6. Sessions i activitats:
Sessió: concepte i parts.
Criteris per a la selecció d’activitats.

Aspectes i recursos metodològics bàsics.
Estils d’ensenyament.
Organització dels/les esportistes: compo-

nents i tipus.
Tractament de la informació i la comuni-

cació.
Organització del material.
Organització del temps.
Tractament dels errors.
Implicació dels/les esportistes en el pro-

cés d’aprenentatge.
7. Avaluació:
Concepte.
Funcions de l’avaluació: social i pedagò-

gica.
Objectes d’avaluació: esportista, tècnic/

a i procés.
Referents: norma i criteri.
Moments i intencions: inicial, formativa i

final.
Instruments d’observació i d’experimen-

tació.

d) Continguts de procediments:
1. Adequació de la intervenció educativa

a les característiques generals de les per-
sones destinatàries:

Identificació del grau de desenvolupament
psicomotriu, cognitiu, afectiu i social.

Determinació del nivell actual de compe-
tències (NAC) dels/les esportistes.

Relació del NAC amb les repercussions
en el procés educatiu.

Selecció de les estratègies de dinamitza-
ció i intervenció.

Tria de la metodologia d’ensenyament/
aprenentatge segons els objectius forma-
tius.

Elecció de les activitats i formes d’orga-
nització i comunicació més convenients.

Regulació del procés d’ensenyament/
aprenentatge a partir de l’avaluació.

2. Elaboració i programació de les sessi-
ons de treball:

Interpretació i desenvolupament de la pro-
gramació.

Identificació dels objectius i dels contin-
guts a desenvolupar.

Seqüenciació del procés de treball.
Elaboració de les unitats didàctiques o de

treball.
Determinació dels materials i les instal·la-

cions.
Selecció de la dinàmica metodològica a

emprar.
3. Conducció de les sessions d’aprenen-

tatge:
Interpretació de la programació de la ses-

sió.
Determinació i combinació dels canals

d’informació.
Informació dels objectius, continguts i ac-

tivitats.
Preparació i adaptació dels materials i les

instal·lacions.
Tria i aplicació de les diferents activitats,

exercicis i tasques.
Determinació de l’estratègia metodològi-

ca.
Creació d’un clima convenient per a l’ac-

tivitat.
Motivació i dinamització dels/les esportis-

tes.
Organització del grup segons les seves

característiques i les activitats a realitzar.

Oferiment d’ajuts i suports als/les espor-
tistes en el seu procés d’aprenentatge.

4. Avaluació i regulació dels aprenentat-
ges:

Identificació del procés i els objectes
d’avaluació.

Determinació dels moments i les intenci-
ons de l’avaluació.

Tria i implementació dels instruments i re-
cursos per a l’avaluació.

Determinació de la implicació dels/les es-
portistes en el procés d’avaluació.

e) Continguts d’actituds:
1. Acceptació i compliment de la progra-

mació general per al desenvolupament pos-
terior de la programació específica i l’ela-
boració de les diferents unitats de treball.

2. Preferència en l’elaboració i concreció
d’unes sessions i activitats de forma metò-
dica, ordenada i pulcra.

3. Conscienciació de la importància d’un
clima psicològic favorable en les sessions,
optimitzant aspectes com la cordialitat, res-
pecte, tolerància, amabilitat i diversitat.

4. Rigor i exigència en la conducció de
les sessions.

5. Consideració de la utilització de dife-
rents metodologies i dinàmiques de treball
que potenciïn la participació i motivació dels/
les esportistes en les sessions d’ensenya-
ment i d’entrenament.

6. Valoració positiva de la constància en
l’observació i revisió sistemàtica de les ac-
tuacions dels/les esportistes per a la detec-
ció d’errors i posterior intervenció.

7. Estimació de la necessitat permanent
de reajustar el procés d’ensenyament/ apre-
nentatge d’acord amb els resultats dels ins-
truments d’avaluació i les necessitats dels/
les esportistes.

CRÈDIT 3

Entrenament esportiu I

a) Durada: 30 hores (20 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Conèixer les capacitats físiques condici-

onals i les capacitats perceptives i motrius
i la seva evolució segons l’edat i el sexe,
per poder aplicar els mètodes i mitjans
bàsics per al seu desenvolupament.

Determinar les capacitats físiques condi-
cionals i les capacitats perceptives i motrius,
d’acord amb les etapes sensibles per al seu
desenvolupament.

Relacionar l’aplicació dels diferents tipus
de càrregues amb les conseqüències sobre
l’organisme.

Calcular les càrregues d’entrenament
d’acord amb la reacció de l’organisme.

Justificar l’elecció dels exercicis físics més
convenients segons els objectius de l’entre-
nament.

Conduir una sessió d’entrenament de les
capacitats físiques condicionals i/o les ca-
pacitats perceptives i motrius per a un grup
d’esportistes d’una edat determinada.

Dirigir un escalfament i un refredament
correctes.

Dissenyar un escalfament i un refredament
per a un grup d’esportistes en una sessió,



Full de disposicions i actes administratius

1106

segons els objectius i les activitats a realit-
zar.

Identificar els errors més freqüents, a
partir de l’observació, en la realització dels
exercicis per al desenvolupament de les
capacitats físiques, perceptives i motrius.

Intervenir, d’acord amb els errors obser-
vats, per modificar-ne l’execució.

Identificar els principis i mètodes d’entre-
nament per a la seqüenciació i aplicació de
les càrregues.

Conèixer els diferents mètodes i sistemes
d’entrenament per treballar les diferents ca-
pacitats condicionals.

Adequar els mètodes i sistemes de millo-
ra de les capacitats condicionals segons les
característiques de la persona i els objec-
tius de l’entrenament.

Triar l’equipament i material tipus per al
desenvolupament de la condició física i les
capacitats perceptives i motrius.

Emprar la terminologia bàsica de la teo-
ria de l’entrenament esportiu.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Capacitats motores:
Conceptes bàsics.
Característiques i classificació: capacitats

físiques condicionals i capacitats percepti-
ves i motrius.

Factors del rendiment: el/la tècnic/a i l’es-
portista.

2. Capacitats coordinatives:
Conceptes bàsics.
Característiques.
Tipus i desenvolupament
Fases de la coordinació: aprenentatge,

control i adaptació.
Evolució segons l’edat i el sexe.
Habilitats i destreses.
3. Capacitats físiques condicionals:
Característiques.
Classificació.
Evolució segons l’edat i el sexe.
Resistència: característiques, tipus, i mè-

todes d’entrenament i desenvolupament.
Velocitat: característiques, tipus, i mèto-

des d’entrenament i desenvolupament.
Força: característiques, tipus, i mètodes

d’entrenament i desenvolupament.
Flexibilitat o mobilitat articular: caracterís-

tiques, tipus i mètodes d’entrenament i des-
envolupament.

4. Entrenament:
Càrrega d’entrenament: conceptes bàsics

i característiques.
Síndrome General d’Adaptació: adapta-

ció a l’esforç i sobrecompensació.
Recuperació de les càrregues.
Principis bàsics de l’entrenament espor-

tiu.
Objectius de l’entrenament.
Mètodes d’entrenament: sistemes d’exer-

cicis i mètodes d’aplicació de càrregues.
5. Sessions:
Característiques.
Objectius.
Estructura.
Activitats.
Metodologia.
Escalfament i refredament.
6. Control de l’entrenament:
Conceptes bàsics i característiques.

Instruments per a l’avaluació i control de
l’entrenament.

d) Continguts de procediments:
1. Adequació de les càrregues d’entre-

nament a les característiques de les perso-
nes destinatàries:

Identificació del nivell inicial dels/de les es-
portistes.

Determinació de les etapes sensibles per
al desenvolupament de les capacitats con-
dicionals.

Determinació i càlcul de les càrregues
d’entrenament i la seva progressió.

Aplicació dels mètodes i mitjans bàsics
segons els objectius de l’entrenament.

Elecció de les tasques i exercicis més
ajustats als/les esportistes.

Identificació dels indicadors de sobre-
compensació, fatiga i sobreentrenament.

Reajustament de l’entrenament d’acord
amb la informació obtinguda per l’avaluació
i control.

2. Concreció i definició de la programa-
ció d’entrenament:

Interpretació de la programació prevista.
Identificació dels objectius i continguts a

desenvolupar.
Elaboració i concreció de les diferents uni-

tats de treball/sessions.
Seqüenciació de les unitats de treball/ses-

sions.
Adequació de les càrregues de treball a

les característiques de les persones desti-
natàries.

Determinació dels mètodes d’entrena-
ment.

3. Disseny de les diferents unitats i ses-
sions de treball:

Interpretació de la concreció de la pro-
gramació.

Disseny i elaboració de les sessions.
Elecció, concreció i seqüenciació de les

activitats i exercicis.
Selecció dels mètodes d’entrenament a

emprar.
Determinació dels materials i les instal·la-

cions.
Reajustament de la programació d’acord

amb la informació obtinguda per la imple-
mentació de diferents instruments d’avalu-
ació, observació, proves i tests.

4. Mediació i conducció de les sessions
d’entrenament:

Preparació i adaptació dels materials i les
instal·lacions.

Explicació dels objectius i les activitats
pròpies de la sessió.

Elecció del canal i les característiques de
la informació.

Determinació de l’estratègia metodològi-
ca.

Motivació i dinamització dels/les esportis-
tes.

Aplicació de les diferents activitats, exer-
cicis i tasques.

Observació dels indicadors previstos en
les realitzacions dels/les esportistes.

5. Avaluació i control de l’entrenament:
Identificació del procés i els objectes

d’avaluació.
Determinació dels moments i les intenci-

ons de l’avaluació.
Selecció i aplicació dels instruments i re-

cursos per a l’avaluació i control.

e) Continguts d’actituds:
1. Acceptació i compliment de la progra-

mació general com a marc en la concreció
i elaboració de la programació específica.

2. Respecte pels principis de l’entrena-
ment esportiu durant la seqüenciació i ela-
boració de les diferents unitats de treball i
les sessions.

3. Consideració de la utilització de di-
ferents act iv i tats, mètodes i  s istemes
d’entrenament que rendibilitzin l’aprofita-
ment individual i col·lectiu de les sessions
d’entrenament.

4. Valoració positiva de la necessitat de
reajustar el procés d’entrenament segons
els resultats de l’observació i control siste-
màtic dels resultats de l’aplicació de les càr-
regues d’entrenament.

CRÈDIT 4

Fonaments sociològics de l’esport

a) Durada: 5 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar els factors sociològics que in-

tervenen en les situacions esportives, a partir
de documentació escrita o audiovisual.

Identificar la influència dels agents soci-
alitzadors en el desenvolupament de la pràc-
tica esportiva.

Relacionar el mètode quantitatiu i quali-
tatiu amb el tipus de dades que s’obtenen.

Identificar les normes, els valors i els con-
tinguts ètics que la pràctica esportiva trans-
met a les persones participants.

Adquirir una opinió crítica envers els va-
lors universals que transmet l’esport a par-
tir dels factors positius i negatius.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. La sociologia com a ciència:
Definició, orígens i evolució.
Objecte d’estudi: particularitats que com-

porta analitzar grups d’éssers humans.
Primeres referències de l’esport com a

objecte d’estudi sociològic.
2. Valors de l’esport: introducció al pro-

cés de socialització:
Cultura i socialització: creences, ideolo-

gia, valors, normes, símbols.
Cultura esportiva: valors tradicionals i

nous valors.
Procés de socialització: la persona com

a ésser social; els agents socialitzadors; el
marc de la socialització; la importància del
llenguatge en el procés de socialització; la
socialització primària i la secundària.

d) Continguts de procediments:
1. Valoració de dades sociològiques en

l’àmbit esportiu:
Identificació de les característiques de

l’esport com a objecte d’estudi sociològic.
Lectura de dades sociològiques.
Identificació del mètode utilitzat en l’ob-

tenció de les dades.
Diferenciació de les dades obtingudes se-

gons el mètode.
2. Formació d’una opinió crítica envers

els valors universalment positius que trans-
met la pràctica de l’esport:

Lectura estereotipada dels valors positius
propis de l’esport proporcionada principal-
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ment per normatives governamentals.
Coneixement de diferents situacions con-

cretes en què aquests valors perden vigèn-
cia.

Extracció de conclusions.

e) Continguts d’actituds:
1. Reconeixement i acceptació dels ar-

guments de les altres persones si estan més
fonamentats que els propis.

2. Acceptació de totes les persones par-
ticipants i les seves opinions i judicis sobre
els valors socials de l’esport.

3. Originalitat en l’argumentació d’opini-
ons i conjectures sobre experiències viscu-
des directament o indirecta en l’àmbit de
l’esport.

4. Curiositat per conèixer realitats espor-
tives que estan fora de l’entorn propi.

5. Adopció d’una opinió crítica i raonada
davant els valors ètics de l’esport.

CRÈDIT 5

Organització i legislació de l’esport I

a) Durada: 5 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar el marc competencial i l’estruc-

tura administrativa de l’esport a l’Estat es-
panyol i a Catalunya, a partir del marc legis-
latiu bàsic.

Comparar les característiques, competèn-
cies i funcions de les diferents entitats

públiques i privades de l’àmbit de l’esport.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals

1. Marc competencial de l’esport a l’Es-
tat i a Catalunya:

La Constitució Espanyola. Àmbit de l’es-
port.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Àm-
bit de l’esport.

2. Legis lació bàsica de l ’Estat i  de
Catalunya:

Llei 10/1990, de l’esport.
Llei 8/1988, de l’esport de Catalunya.
Lleis 8/1999 i 9/1999.
Desplegament bàsic.
3. Estructura administrativa de l’esport:
Estructura estatal de l’esport. Consell Su-

perior d’Esports (CSD).
Estructura a Catalunya. Secretaria Gene-

ral de l’Esport (SGE) i Consell Català de l’Es-
port (CCE).

Estructura dels ens locals.
Estructura internacional de l’esport. Co-

mitè Olímpic Internacional (COI), Unió Euro-
pea (UE) i federacions internacionals.

4. Entitats esportives de caràcter privat.
Associacionisme esportiu:

Clubs i associacions esportives. Impor-
tància de l’associacionisme en la societat
catalana.

Agrupacions esportives. Consells espor-
tius.

Federacions esportives.
Comitè Olímpic Espanyol (COE).

d) Continguts de procediments:
1. Interpretació de la legislació esportiva

bàsica:
Identificació de l’objectiu i rang de la nor-

ma.
Lectura esquemàtica.

Selecció i buidat de la informació.
Determinació del seu àmbit d’aplicació
2. Anàlisi de l’estructura organitzativa de

l’esport:
Identificació dels diferents ens de l’esport.
Identificació de les característiques essen-

cials de les diferents estructures esportives.
Detecció de l’àmbit d’actuació.
Anàlisi de l’estructura de l’esport.

e) Continguts d’actituds:
1. Compliment de les normes aplicables

a l’àmbit de l’esport.
2. Capacitat d’acceptació de les normes.
3. Presa de decisions respecte a la nor-

mativa aplicable.
4. Capacitat d’argumentació del rang i

del grau d’aplicació normativa.
5. Sistematització en la correcció d’errors

en l’aplicació normativa.

CRÈDIT 6

Primers auxilis i higiene en l’esport

a) Durada: 35 hores (25 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Mesurar la freqüència cardíaca a partir de

diferents localitzacions del pols i la freqüèn-
cia respiratòria a partir de mètodes visuals.

Valorar la gravetat d’accidents o malalti-
es, a partir de les dades de les constants
vitals, de l’observació dels signes i dels
símptomes i de la informació de les perso-
nes afectades.

Determinar les accions que cal realitzar
segons el tipus d’accident, la valoració de
la gravetat i els protocols establerts.

Aplicar tècniques de reanimació cardio-
respiratòria sobre models i pacients simu-
lats, amb eficàcia i durant un temps prefi-
xat.

Aplicar tècniques de desobstrucció de
vies aèries, sobre models i pacients simu-
lats.

Aplicar tècniques d’immobilització i trans-
port a diferents tipus de persones ferides o
malaltes simulades, segons els protocols de
primers auxilis establerts en cada cas.

Aplicar tècniques d’atenció sanitària im-
mediata en diversos casos d’accident o ma-
lalties, a partir dels protocols establerts en
cada cas.

Determinar la composició d’una farmaci-
ola segons la instal·lació on hagi d’anar si-
tuada o de les activitats que es realitzen.

Interpretar les indicacions, les contrain-
dicacions, la posologia i les precaucions que
cal tenir en compte respecte dels medica-
ments bàsics d’una farmaciola, a partir de
les instruccions dels prospectes.

Identificar els factors higiènics i de salut
que incideixen en la pràctica d’activitats fí-
siques i esportives.

Aplicar tècniques senzilles de recupera-
ció de l’activitat física i esportiva.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Higiene de l’activitat física i l’esport:
Higiene personal en la pràctica d’activitat

física i esportiva.
Hàbits fisiològics, dietètics i de positura.

Efectes sobre la salut i la pràctica esportiva.

Necessitats nutricionals i d’hidratació per
a la pràctica esportiva.

Tècniques recuperadores de l’activitat fí-
sica i esportiva: massatge. Tècniques hidro-
teràpiques.

Hàbits tòxics. Efectes sobre la salut i el
rendiment esportiu.

Vacunacions.
Higiene del material esportiu i de les

instal·lacions.
2. Atenció sanitària immediata:
Concepte i objectius.
Normativa reguladora.
Protecció, alerta i socors.
Serveis d’emergència.
Valoració de la persona pacient o acci-

dentada: valoració primària i valoració se-
cundària.

Constants vitals. Tècniques de mesura i
valors normals de referència.

3. Agressions mecàniques:
Protocols de valoració, actuació i criteris

que cal tenir en compte durant el rescat i
transport de la persona accidentada amb:

Traumatismes cranioencefàlics,
Lesions de cap, cara i coll,
Lesions de columna vertebral,
Traumatismes toràcics,
Traumatismes abdominals,
Lesions perineals i dels òrgans genitals,
Politraumatismes.
4. Agressions físiques per excés de ca-

lor:
Cremades: tipus, classificació i normes

d’actuació.
Lesions per excés de calor: rampes, sín-

cope, esgotament, insolació.
Signes i símptomes.
Prevenció i pautes d’actuació.
5. Agressions físiques per excés de fred:
Hipotèrmia: simptomatologia i pautes

d’actuació.
Congelacions: classificació, profilaxi, pau-

tes d’actuació.
Hidrocució: causes, símptomes, preven-

ció i normes d’actuació.
6. Electrocució:
Concepte, causes, classificació.
Simptomatologia i pautes d’actuació.
Aspectes preventius.
7. Agressions químiques:
Intoxicacions per contacte: picades i mos-

segades. Símptomes i normes d’actuació.
Agressions per corrosius i càustics. Con-

cepte, causes, classificació, símptomes i
normes d’actuació.

Intoxicacions per drogues i medicaments.
Concepte, causes, classificació, símptomes
i normes d’actuació.

8. Traumatismes de l’aparell locomotor:
Causes de les lesions sobre l’aparell lo-

comotor.
Protocol de valoració i signes d’alarma.
Lesions òssies: classificació de les frac-

tures, simptomatologia i protocol d’actua-
ció.

Lesions articulars: tipus, simptomatologia
i protocol d’actuació.

Lesions musculars: tipus, simptomatolo-
gia i protocol d’actuació.

Lesions tendinoses: tipus, simptomatolo-
gia i protocol d’actuació.

9. Lesions a la pell:
Contusions: concepte, causes, classifica-

ció, simptomatologia i pautes d’actuació.
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Ferides: concepte, causes, classificació i
simptomatologia.

Principis generals en el tractament de les
ferides.

Principis de desinfecció.
Tractament de les ferides lleus.
Pautes d’actuació davant de ferides

greus.
Prevenció.
10. Agressions per cossos estranys:
Cossos estranys en els ulls: simptomato-

logia, prevenció i pautes d’actuació.
Cossos estranys en vies respiratòries:

simptomatologia, prevenció i pautes d’ac-
tuació.

Cossos estranys en conducte auditiu
extern: simptomatologia, prevenció i pautes
d’actuació.

11. Hemorràgies:
Hemorràgies externes: signes d’alarma,

pautes d’actuació, precaucions a tenir en
compte.

Hemorràgies internes: manifestacions,
actuació davant de la sospita d’hemorràgi-
es internes.

Hemorràgies exterioritzades: simptoma-
tologia i actuació d’urgència.

12. Trastorns produïts per variacions de
la pressió:

Trastorns hipobàrics: concepte, causes,
simptomatologia i normes d’actuació.

Trastorns hiperbàrics: concepte, causes,
simptomatologia i normes d’actuació.

13. Patologies:
Alteracions de la consciència i del com-

portament.
Contraindicacions temporals i totals per

a la pràctica esportiva.
Trastorns estaticoposturals del raquis i de

l’aparell locomotor.
Fatiga i sobreentrenament. Causes, símp-

tomes i prevenció.
Patologies més freqüents que poden re-

querir una actuació d’urgència: tipus, símp-
tomes i normes d’actuació.

14. Suport Vital Bàsic:
Causes més freqüents d’aturada cardio-

respiratòria.
Concepte de “La cadena de la vida”.
Fisiopatologia i indicacions de la reanima-

ció cardiopulmonar (RCP).
Maniobres d’obertura i desobstrucció de

les vies aèries.
Mètodes de respiració artificial: directes i

indirectes.
Tècnica del massatge cardíac. Mètodes

directes: amb dues mans, amb una mà, amb
dos dits.

Pautes d’alternança de la RCP: un i dos
socorristes.

Complicacions de la RCP.
15. Sistemes de recollida, immobilització

i transport de persones accidentades:
Posició de seguretat de la persona acci-

dentada.
Sistemes de recollida.
Sistemes de transport. Transport amb un/

a, dos/dues, tres o més socorristes.
Tècniques d’immobilització: fèrules, em-

benatges, etc.
16. Farmaciola:
Tipus de farmaciola.
Composició i ordenació de la farmaciola.

Material bàsic de cures. Funcionalitat, uti-
lització, higiene i manteniment.

Medicaments bàsics. Indicacions, con-
traindicacions, posologia i precaucions
que cal tenir en compte. Caducitat i repo-
sició.

Situació de la farmaciola. Visibilitat i ac-
cessibilitat.

d) Continguts de procediments:
1. Actuació en cas d’accident:
Valoració de la situació.
Avís als serveis d’emergència.
Exploració.
Valoració de la gravetat de l’accidentat/

ada o accidentats/ades i prioritat de les
atencions.

Determinació de les accions que cal rea-
litzar.

Aplicació dels protocols d’atenció sani-
tària immediata.

2. Exploració:
Valoració general de la situació.
Obtenció de dades de constants vitals:

estat de consciència, pols, respiració.
Observació dels signes i símptomes que

presenta la persona malalta o accidentada.
Obtenció d’informació (de la persona ma-

lalta o accidentada i d’altres persones).
Determinació de les necessitats d’aten-

ció sanitària immediata.
3. Aplicació de primers auxilis:
Exploració.
Determinació de les accions a realitzar se-

gons protocols.
Col·locació i preparació de la persona ac-

cidentada.
Selecció i preparació del material, si cal.
Intervencions o cures d’urgència segons

els protocols.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la determinació

del protocol d’atenció sanitària que cal
aplicar.

2. Priorització de les atencions segons la
gravetat.

3. Seqüència i ordenació de les accions
en l’exploració i aplicació de primers auxilis
segons els protocols d’actuació establerts.

4. Coordinació del voluntariat per a l’apli-
cació dels primers auxilis en cas d’atenció
simultània a diverses persones accidenta-
des.

5. Compliment de les normes i recoma-
nacions indicades en els protocols d’aten-
ció sanitària immediata.

6. Consciència del propi deure i de les
repercussions que es poden derivar de la
seva actuació.

7. Col·laboració amb els serveis d’assis-
tència sanitària o de rescat.

8. Seguiment de les indicacions dels
serveis d’assistència sanitària o de rescat.

9. Seguretat per aplicar el que sap i el
que sap fer en les situacions en què es re-
quereixi una actuació immediata.

10. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona malalta, lesionada o acci-
dentada.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

12. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

B) Bloc específic

CRÈDIT 1

Desenvolupament professional I

a) Durada: 10 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar els esports de muntanya, dife-

renciant entre activitat esportiva i activitat
lúdica.

Identificar les modalitats esportives prò-
pies i el marc competencial dels esports de
muntanya i escalada.

Contrastar l’organigrama de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC) i diferenciar les competències dels
seus òrgans, de l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya (ECAM) i els altres comitès tèc-
nics.

Identificar la figura del tècnic/la tècnica de
primer nivell segons el marc legal i el seu
perfil professional.

Descriure les característiques laborals del
sector professional dels esports de munta-
nya i escalada, a partir del conveni col·lectiu,
si existeix.

Identificar els possibles règims fiscals i la-
borals en l’entorn professional de l’acom-
panyador/a d’activitats excursionistes.

Especificar els drets i deures que com-
porta l’afiliació a la Seguretat Social, ja si-
gui com a autònom/a o en règim general.

Definir les responsabilitats civils i penals
derivades de l’exercici professional del tèc-
nic/la tècnica de primer nivell.

Relacionar els requeriments de les possi-
bles ofertes de llocs de treball amb les ac-
tituds i les capacitats personals.

Diferenciar els requisits i les característi-
ques de la inserció laboral segons la moda-
litat de treballador o treballadora autònoma,
empresa social, personal assalariat o funci-
onari.

Reconèixer els drets, els deures i els pro-
cediments que es deriven de les relacions
laborals.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Esports de muntanya:
Característiques dels diferents esports de

muntanya: esports de terra, d’aigua i d’ai-
re.

Esports d’aventura.
Esports de neu.
2. Federacions, competències i modali-

tats a Catalunya:
Mapa de federacions.
Especialitats pròpies.
Especialitats compartides.
Modalitats esportives pròpies: especiali-

tats i proves.
Competències de la FEEC.
Organigrama de la FEEC: assemblea na-

cional, junta directiva, òrgans tècnics i vo-
calies, l’ECAM i els altres comitès tècnics.

3. Tècnic/a de primer nivell:
Pla de formació dels tècnics esportius i

les tècniques esportives dels esports de
muntanya i escalada.

Marc legal.
Competència professional.
Àmbit professional i funcional.
4. Sector dels esports de muntanya i es-

calada:
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Condicions de treball generals i específi-
ques.

Tipus de contractes.
Convenis col·lectius.
Previsions de futur.
5. Requisits laborals i fiscals per a l’exer-

cici professional.
Treballador o treballadora per compte aliè:

drets i obligacions.
Contracte laboral.
Prestacions derivades de la cotització a

la Seguretat Social i base de cotització.
Règim general i règim especial de treballa-
dors/es autònoms/mes.

Règim fiscal i exercici professional. Impos-
tos: IRPF, IVA, IAE.

6. Responsabilitats en l’exercici profes-
sional.

Exercici remunerat i exercici no remune-
rat.

Responsabilitats civil i penal. Definició i
tractament segons el codi civil o penal.

Assegurances de responsabilitat civil,
d’accidents, de malaltia. Plans de pensions
i d’estalvis. Cobertura i objectius.

7. Orientació i inserció sociolaboral:
Interessos i capacitats.
Ofertes de treball.
Treball d’assalariat/ada en una empresa

o a l’Administració.
Autoocupació: autònom/a o empresa so-

cial.
Itineraris formatius i professionalització.

d) Continguts de procediments:
1. Caracterització dels diferents esports

de muntanya i escalada:
Identificació dels esports de muntanya i

escalada.
Relació de l’esport amb el medi on es re-

alitza.
Identificació de les característiques dels

diferents esports de muntanya i escalada.
Relació dels esports de muntanya i esca-

lada amb les activitats esportives i lúdiques.
2. Caracterització del perfil del tècnic/la

tècnica de primer nivell:
Identificació del Pla de formació del per-

sonal tècnic esportiu dels esports de mun-
tanya i escalada.

Identificació del marc legal que condicio-
na el tècnic/la tècnica de primer nivell.

Determinació de les competències i l’àm-
bit professional del tècnic/la tècnica de pri-
mer nivell.

Identificació de les responsabilitats civils
i penals en l’exercici professional.

3. Inserció laboral:
Anàlisi de les capacitats laborals i dels in-

teressos personals.
Localització d’ofertes de treball.
Interpretació de les ofertes de treball.
Anàlisi de l’adequació personal al lloc de

treball.
Participació en el procés de selecció.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la valoració de

les ofertes de treball.
2. Acceptació de les normes laborals i de

les responsabilitats assignades.
3. Consciència del deure o de la tasca

assignada.
4. Acceptació de l’altra persona, de les

opinions i judicis aliens.

5. Autosuficiència en la recerca i tracta-
ment de la informació laboral.

6. Participació en les gestions del centre
de treball.

7. Interès pel coneixement i adaptació a
l’entorn professional.

8. Cordialitat i respecte envers els/les al-
tres professionals amb els/les quals es re-
laciona.

9. Motivació per emprendre tasques o ac-
cions noves.

10. Interès pels nous coneixements i mo-
dificacions que es produeixin en relació amb
l’estructuració i normativa de la professió.

11. Cura en la presentació i estructura-
ció dels escrits (contracte, cartes, currícu-
lums i proves de selecció).

12. Tracte d’igualtat i no discriminatori en
la identificació de capacitats i interessos per-
sonals i en l’adequació personal al lloc de
treball.

13. Argumentació i interrogació dels re-
sultats obtinguts i del procediment emprat
en l’anàlisi de les situacions laborals i en la
recerca d’ofertes de treball.

CRÈDIT 2

Formació tècnica d’excursionisme

a) Durada: 45 hores (25 de teòriques+20
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Seleccionar els signes naturals i els mè-

todes que cal utilitzar per orientar-se en
situacions en què no es disposi de mapa ni
brúixola.

Localitzar accidents geogràfics o ele-
ments de referència, a partir de dades i sim-
bologia cartogràfica.

Determinar situacions sobre el mapa, a
partir de les dades dels instruments de si-
tuació i orientació.

Determinar el rumb que cal seguir, a par-
tir dels instruments de situació i orientació
segons la destinació o l’itinerari establert.

Relacionar els diversos símbols de senya-
lització d’itineraris amb el seu significat i el
tipus d’itinerari al qual fan referència.

Reconèixer senders i itineraris de caràc-
ter local, nacional o internacional de la zona,
a partir de l’observació directa.

Realitzar marxes diürnes i nocturnes amb
la utilització de mapes, instruments de situ-
ació i orientació, o a partir de signes natu-
rals.

Seleccionar itineraris que s’adaptin als ob-
jectius i característiques de les persones
usuàries i a la durada prevista.

Determinar recorreguts, distàncies i des-
nivells d’itineraris principals i alternatius, a
partir de la interpretació de mapes i de res-
senyes tècniques i de l’observació directa
d’una zona geogràfica.

Elaborar gràfics d’itineraris i croquis sen-
zills de terrenys, a partir de mapes i de l’ob-
servació directa de la zona.

Identificar els espais adequats per per-
noctar o acampar, i la ubicació dels diver-
sos serveis, segons els criteris de seguretat
i higiene, d’acord amb el nombre i les ca-
racterístiques de les persones participants
en l’activitat, així com els recursos disponi-
bles i les possibilitats del medi natural.

Participar en l’organització d’una zona
d’acampada o de pernoctació, a partir d’ele-
ments específics o alternatius disponibles
en el medi natural, segons les característi-
ques del medi i del grup participant.

Determinar el tipus i les característiques
del material personal i específic de munta-
nya amb les condicions d’utilització i mante-
niment i amb les reparacions d’urgència que
es poden realitzar en cas d’incidències.

Relacionar els diversos tipus de tendes
de campanya amb les seves característi-
ques, components i funcionalitat.

Muntar i desmuntar diversos tipus de ten-
des de campanya amb ordre, eficàcia i en
el temps establert.

Demostrar, de forma directa o a partir de
recursos didàctics, les tècniques de pro-
gressió en ascens i descens, i les manio-
bres per a la superació d’obstacles, en di-
versos tipus de terrenys.

Progressar a peu en ascens i descens per
camins, tarteres i pendents herbosos i pe-
dregosos que no requereixin tècniques d’al-
pinisme o escalada en condicions climàti-
ques i de visibilitat variades, amb eficàcia,
seguretat i equilibri.

Identificar les exigències motrius i ener-
gètiques de l’excursionisme.

Aplicar els criteris de millora de les capa-
citats de coordinació específiques de l’ex-
cursionisme.

Aplicar els criteris de millora de la condi-
ció física segons les necessitats de les ac-
tivitats d’excursionisme.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Orientació i situació:
Signes naturals amb significació per a

l’orientació: el sol, la lluna, els estels, les
molses i els líquens, la vegetació, etc.

Mètodes d’orientació amb signes natu-
rals: el rellotge com a instrument d’orienta-
ció, mètodes amb ombres.

Instruments d’orientació: característiques
i utilització de la brúixola i l’altímetre.

Sistema global de posicionament (GPS):
característiques, operatòria, prestacions i
cobertura.

Cartografia: elements geogràfics, projec-
cions de la superfície terrestre, coordena-
des geogràfiques, escales, tipus de mapes,
signes convencionals i toponímia.

Brúixola: conceptes de nord, declinació
magnètica, azimut. Parts i ús correcte.

Mètodes d’orientació i situació amb brúi-
xola.

Mètodes d’orientació i situació amb mapa
i brúixola.

Mètodes d’apreciació de distàncies.
Casos típics d’orientació.
Casos típics de situació.
2. Organització, logística i planificació

d’itineraris:
Fonts d’informació amb significació per

al disseny d’itineraris: mapes, guies, manu-
als i ressenyes tècniques, previsions mete-
orològiques. Tipus de característiques i sim-
bologia utilitzada.

Càlculs de temps, pendents i distàncies
d’itineraris, sobre el mapa i sobre el terreny.

Disseny d’itineraris: elaboració de fitxes i
recorreguts, aspectes de les persones mem-
bres dels grups que condicionen el disseny.
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Anàlisi dels elements que influeixen en el
disseny d’itineraris.

Aspectes que cal tenir en compte en l’or-
ganització i el control de grups a la munta-
nya.

3. Material i equip d’excursionisme:
Vestimenta: sistema de capes, fibres i tei-

xits.
Vestimenta per al cap, cos i extremitats.

Característiques, conservació i reparació
d’urgència.

Material i equip personal: motxilla, sac de
dormir, estora, bastons, llanterna, utillatge
per a l’alimentació, etc. Característiques,
conservació i reparació d’urgència.

Criteris de distribució del material a la
motxilla.

Tendes de campanya: iglú, canadenca,
xalet i carpa. Tipus i característiques. Tèc-
niques de muntatge.

4. Tècniques de marxa i travessa:
Tècniques de progressió segons el pen-

dent: ascens i descens.
Tècniques de progressió segons el subs-

trat: camins, pendents herbosos, pedreres,
tarteres, terreny rocallós.

Pernoctació a muntanya: tipus i caracte-
rístiques.

Tècniques de preparació de bivacs.
5. Elements estructurals i fisiològics en

l’excursionisme:
Coordinacions.
Grups musculars.
Contraccions.
Sistemes energètics.
6. Entrenament en excursionisme:
Coordinació i condició física en l’excursi-

onisme: criteris de desenvolupament, exer-
cicis i mitjans, modificació de les càrregues
de treball.

Escalfament específic.
Entrenament d’un microcicle d’excursio-

nisme.

d) Continguts de procediments:
1. Orientació a partir de signes naturals:
Identificació de signes naturals amb sig-

nificació per a l’orientació.
Selecció dels signes vàlids tot descartant

els altres.
Aplicació del mètode d’orientació.
Determinació dels punts cardinals.
Determinació de l’orientació.
Determinació del rumb que cal empren-

dre.
2. Orientació i situació a partir de mapa,

brúixola i altímetre:
Identificació sobre el terreny d’accidents

geogràfics i altres punts de referència.
Utilització del mapa, la brúixola i l’altíme-

tre.
Orientació i situació, a partir de mapa,

brúixola i altímetre.
Interpretació dels signes convencionals

topogràfics.
Identificació sobre el mapa dels accidents

geogràfics i altres punts de referència.
Càlcul de l’azimut.
Lectura de la cota.
Triangulació sobre el mapa.
Càlcul de desnivells i distàncies a partir

de mapes de diferents escales.
Identificació en el mapa de l’origen i la

destinació, així com de l’itinerari a seguir.

Determinació dels punts de referència i de
canvi de rumb.

Determinació dels rumbs i distàncies que
cal seguir.

3. Situació amb sistemes de posiciona-
ment global (GPS):

Posada en funcionament del GPS.
Interpretació del nivell de cobertura i de

la precisió del GPS.
Interpretació de la informació del GPS: co-

ordenades i altitud.
Determinació de les coordenades d’ori-

gen i de destinació sobre el mapa topogrà-
fic.

Introducció de les coordenades de des-
tinació al GPS.

Lectura del rumb i la distància al punt de
destinació.

Verificació del rumb i la distància sobre el
mapa topogràfic, si cal.

4. Organització, logística i planificació
d’itineraris:

Planificació i disseny previ de l’itinerari.
Identificació dels objectius de l’activitat i

de les característiques de les persones par-
ticipants.

Selecció de les fonts d’informació.
Interpretació de mapes, guies, ressenyes

tècniques, previsions meteorològiques, etc.
Valoració dels aspectes del grup que

poden condicionar la selecció del recorre-
gut.

Identificació del recorregut més adient, te-
nint en compte l’activitat i les característi-
ques de les persones participants.

Reconeixement directe del terreny, si cal.
Elaboració de la fitxa de l’itinerari.
Identificació dels mitjans de transports ne-

cessaris.
Valoració de les previsions meteorològi-

ques.
Determinació d’itineraris alternatius en cas

de possibles incidències.
Determinació del ritme de marxa i llocs

de parada, del material necessari i dels
punts de subministrament d’aigua i menjar.

Identificació de la ubicació dels punts de
pernoctació, si cal.

Determinació de les solucions que cal
adoptar en cas de possibles incidències.

5. Preparació i manteniment del material
i equip d’excursionisme:

Selecció del material i equip segons el dis-
seny de l’itinerari i la valoració de les carac-
terístiques dels integrants del grup.

Verificació de l’estat del material i de
l’equip abans de l’activitat.

Determinació de la necessitat de realitzar
reparacions d’urgència.

Reparacions d’urgència del material, si és
necessari.

Operacions de manteniment preventiu
després de la utilització del material.

6. Reparacions d’urgència del material de
muntanya:

Detecció de possibles anomalies o rup-
tures del material.

Diagnosi del problema.
Valoració del material disponible per a la

reparació d’urgència.
Determinació de la possibilitat de repara-

ció d’urgència.
Reparació d’urgència.
Verificació de la reparació i de l’estat i fun-

cionalitat del material.

7. Organització d’una motxilla:
Valoració de la imminència i prioritat d’uti-

lització del material a distribuir a la motxilla.
Valoració del pes de cadascun dels ele-

ments.
Determinació de la ubicació del material

a la motxilla.
Valoració del centre de gravetat de la mot-

xilla.
Verificació de la correcta i còmoda distri-

bució i subjecció del material a l’interior i a
l’exterior de la motxilla.

8. Marxa per muntanya baixa i mitjana:
Identificació de l’objectiu de la marxa.
Orientació en el medi.
Observació de l’entorn immediat.
Valoració de les condicions físiques prò-

pies.
Interpretació de les condicions del terreny.
Determinació de les zones de pas.
Establiment del ritme de la marxa.
Adequació de la passa segons el tipus de

terreny (camins, pendents herbosos, pedre-
res, tarteres, etc.).

9. Organització d’un bivac:
Determinació del lloc per fer bivac, segons

el material disponible.
Condicionament de l’espai per fer bivac,

si cal.
Verificació del respecte a la normativa vi-

gent i al medi natural a l’hora de pernoctar
en bivac.

Condicionament del terreny un cop fina-
litzada la pernoctació.

10. Muntatge i desmuntatge de tendes
de campanya:

Verificació de les condicions del terreny
disponible.

Condicionament de l’espai, si cal.
Comprovació de tot el material.
Desplegament de la tenda i presentació

al sòl.
Unió de pals.
Elevació de la tenda i dels pals.
Clavament de piquets i tensió de vents.
Col·locació i fixació del doble sostre, si

cal.
Verificació del muntatge.
Neteja de l’interior de la tenda abans del

desmuntatge.
Detecció de desperfectes a la tenda de

campanya.
Desclavament de piquets i empaquetat-

ge.
Assecatge i plegament de terra, sostre i

doble sostre, si cal.
Plegament de totes les parts i empaque-

tatge.
Condicionament del terreny després del

desmuntatge.
11. Anàlisi de l’excursionisme des del

punt de vista físic:
Identificació de les coordinacions impli-

cades en l’excursionisme.
Identificació dels grups musculars impli-

cats en l’excursionisme.
Identificació de les contraccions implica-

des en l’excursionisme.
Identificació dels sistemes energètics im-

plicats en l’excursionisme.
12. Entrenament de la coordinació o de

la condició física:
Identificació de les característiques de les

persones participants.
Determinació dels elements a treballar.
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Selecció dels exercicis i activitats.
Aplicació dels exercicis i activitats.
Valoració i seguiment del nivell.
13. Aplicació de l’escalfament específic:
Identificació de les característiques de les

persones participants i de l’activitat
Selecció dels exercicis i activitats.
Explicació i/o demostració dels exercicis

i activitats.
Observació i correcció de la realització

dels exercicis i activitats.

e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

davant de situacions no previstes derivades
del medi, el material o les persones partici-
pants.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar l’aplicació dels mètodes d’orientació,
així com els possibles errors.

3. Comprovació sistemàtica del material
i l’equip de muntanya.

4. Acceptació i compliment de les nor-
mes relatives al material, al medi i a l’orga-
nització de bivacs i zones d’acampada.

5. Conservació del medi i del material i
l’equip de muntanya en condicions higièni-
ques i operatives.

6. Seqüència, ordenació i pulcritud en el
muntatge i desmuntatge de tendes de cam-
panya i en les operacions de reparació i
manteniment del material i equip de munta-
nya.

7. Coordinació amb els companys i com-
panyes i amb les persones participants en
l’organització de bivacs i zones d’acampa-
da.

8. Rigor i seguretat en l’aplicació dels mè-
todes d’orientació i en l’execució de les tèc-
niques de progressió en muntanya.

9. Eficiència en la despesa energètica du-
rant la marxa per muntanya baixa i mitjana.

10. Autosuficiència en la permanència al
medi natural.

11. Amabilitat, cordialitat i respecte en-
vers els companys i companyes i amb les
persones participants.

12. Presa de decisions davant les inci-
dències que es puguin produir durant l’en-
trenament.

13. Sistematització en la comprovació
dels encerts i dels errors respecte als ob-
jectius de rendiment establerts.

14. Optimització dels recursos disponi-
bles per a l’entrenament.

15. Acceptació de les limitacions compe-
tencials referents a l’entrenament.

16. Valoració dels aspectes positius de
l’entrenament per a la millora del rendiment.

CRÈDIT 3

Medi ambient de muntanya

a) Durada: 40 hores (30 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els elements atmosfèrics que

permetin realitzar una predicció meteorolò-
gica, a partir de l’observació directa.

Interpretar dades i símbols meteorològics,
a partir de la lectura de mapes i gràfics.

Utilitzar els aparells de mesura de dades
meteorològiques amb precisió i rigor.

Caracteritzar l’evolució previsible del

temps, a partir de les dades meteorològi-
ques obtingudes en serveis d’informació
oficials, dades dels instruments de mesura
i signes naturals observats.

Identificar els principals accidents geogrà-
fics de Catalunya, els espais protegits, els
elements arquitectònics i les zones per a la
pràctica excursionista, a partir de símbols
cartogràfics, documentació informativa o
l’observació directa.

Localitzar sobre el mapa els principals ac-
cidents geogràfics de Catalunya, els espais
protegits, els elements arquitectònics i les
zones per a la pràctica excursionista.

Identificar les principals característiques
dels diferents estils arquitectònics.

Relacionar les zones de pràctica excursi-
onista amb els elements arquitectònics i les
característiques socioculturals de la zona.

Relacionar les principals espècies vege-
tals i animals de Catalunya amb les seves
característiques i la seva distribució.

Identificar les principals espècies vegetals
i animals de Catalunya, a partir de l’obser-
vació directa o dels seus rastres.

Relacionar els espais protegits amb les
espècies vegetals i animals característiques.

Distingir els elements d’un ecosistema.
Distingir les interaccions dels éssers i el

medi i les relacions dels éssers vius entre
si.

Reconèixer les diferents actuacions de
l’ésser humà sobre el medi.

Relacionar les activitats excursionistes i
de lleure que es realitzen en el medi natural
amb l’impacte mediambiental que provo-
quen i les mesures que cal prendre per tal
de minimitzar-lo.

Determinar el contingut, la metodologia i
els recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, a partir d’objectius establerts i
tenint en compte les característiques de les
persones participants.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Meteorologia:
Característiques generals de l’atmosfera.
Condensació i precipitació.
Dinàmica atmosfèrica.
Predicció meteorològica.
Meteorologia de Catalunya.
Climatologia general.
2. Geografia de les serralades i climato-

logia de la Península Ibèrica:
Principals accidents geogràfics de mun-

tanya.
Climatologia i geografia.
3. Geografia de Catalunya:
Unitats de relleu de Catalunya.
Geografia dels principals accidents geo-

gràfics.
4. Vegetació de Catalunya:
Característiques generals i distribució de

les principals espècies.
Arbres singulars.
5. Fauna de Catalunya:
Característiques generals i distribució de

les principals espècies.
Espècies protegides.
Rastres i altres signes d’identificació.
6. Ecologia:
Estructuració dels ecosistemes.
Ecosistemes de muntanya.

Impacte de l’ésser humà en el medi.
7. Espais protegits i altres zones de pràc-

tica excursionista:
Espais protegits: parcs nacionals, parcs

naturals i espais naturals.
Altres zones de pràctica excursionista
8. Patrimoni arquitectònic de Catalunya:
Estils i elements arquitectònics.
Distribució geogràfica.
9. Educació ambiental:
Problemes mediambientals.
Prevenció dels impactes sobre el medi.
Motivació i intervenció en la protecció del

medi natural: recursos i possibilitats d’utilit-
zació.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi meteorològica:
Identificació de dades dels serveis d’in-

formació amb significació meteorològica.
Obtenció de dades amb aparells de me-

sura.
Identificació dels elements atmosfèrics.
Valoració de les dades obtingudes direc-

tament o a partir dels serveis d’informació
meteorològica.

Determinació de la situació atmosfèrica.
Previsió de l’evolució meteorològica.
2. Situació dels principals accidents ge-

ogràfics de Catalunya sobre el mapa:
Identificació de la simbologia cartogràfi-

ca.
Relació de la simbologia cartogràfica amb

els accidents geogràfics.
Relació dels accidents geogràfics amb les

unitats de relleu.
3. Reconeixement de les principals espè-

cies vegetals i animals de Catalunya:
Observació de les característiques de

l’espècie.
Identificació dels rastres.
Identificació de les diferents espècies a

partir de l’observació directa.
Identificació de les diferents espècies amb

utilització d’una clau dicotòmica de classi-
ficació.

4. Caracterització dels diferents espais
protegits, el patrimoni arquitectònic i les
zones de pràctica excursionista de Cata-
lunya:

Interpretació d’informació sobre la zona.
Identificació dels espais protegits, els ele-

ments arquitectònics i les zones de pràcti-
ca excursionista.

Relació dels elements amb l’estil arqui-
tectònic.

Relació dels accidents geogràfics, els ele-
ments del patrimoni arquitectònic i les es-
pècies animals i vegetals amb les zones de
pràctica excursionista i els espais protegits.

5. Identificació de l’ecosistema d’una
zona:

Reconeixement de les condicions climà-
tiques.

Observació dels factors físics i geogràfics
que tinguin influència en la distribució i les
característiques dels organismes.

Identificació de les diferents espècies de
l’ecosistema.

Localització geogràfica de les espècies.
6. Actuació en activitats d’educació am-

biental:
Interpretació de la normativa mediambi-

ental.
Selecció de la normativa aplicable a l’ac-

tivitat excursionista.
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Identificació dels elements ecològics en
relació amb la pràctica excursionista.

Identificació dels impactes mediambien-
tals.

Valoració del possible impacte sobre el
medi de l’activitat programada.

e) Continguts d’actituds:
1. Argumentació de les prediccions me-

teorològiques realitzades.
2. Presa de decisions en la selecció de

les fonts d’informació sobre les caracterís-
tiques geogràfiques, geològiques, botàni-
ques, faunístiques i històriques de la zona.

3. Determinació en la metodologia utilit-
zada per a la realització d’activitats, envers
la protecció del medi ambient.

4. Compromís amb la promoció i conser-
vació del medi natural.

5. Consciència de la responsabilitat da-
vant del grup en el comportament personal
en relació amb el medi.

6. Interès per l’actualització de la infor-
mació mediambiental i sobre aspectes de
la zona que puguin ser significatius per a
l’activitat.

7. Col·laboració amb altres professionals
en l’obtenció de dades sobre la meteorolo-
gia i les característiques geològiques, geo-
gràfiques, botàniques, faunístiques i histò-
riques de la zona.

8. Rigor en l’obtenció i anàlisi de les
dades meteorològiques i altres.

9. Cordialitat i respecte envers els/les al-
tres professionals que participin en l’obten-
ció de dades.

10. Motivació de les persones partici-
pants cap a les conductes de respecte al
medi.

11. Interès per donar a les persones par-
ticipants la informació sobre les caracterís-
tiques de la zona que més s’adeqüi a les
seves preferències.

12. Interès pels nous coneixements i els
avenços científics que es produeixin en re-
lació amb el medi.

13. Transferència del que se sap a les
persones participants, amb relació al conei-
xement del medi.

14. Respecte pel medi ambient en l’ob-
servació de les normes de conducta i segu-
retat en el medi natural i en l’ús d’elements
que no el perjudiquin.

CRÈDIT 4

Seguretat en l’excursionisme

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Relacionar les alteracions fisiològiques

més comunes en la pràctica de l’excursio-
nisme i que poden comportar perill per a la
salut individual o del grup (fatiga, insolació,
deshidratació, etc.) amb les mesures pre-
ventives i de recuperació que cal aplicar.

Relacionar les lesions més típiques en la
pràctica de l’excursionisme (fractures, es-
quinços, cremades, congelacions, picades
i mossegades, etc.) amb les mesures pre-
ventives i els protocols de tractament im-
mediat que cal aplicar.

Aplicar les tècniques per al tractament im-
mediat de les alteracions fisiològiques i les

lesions més comunes en la pràctica de l’ex-
cursionisme amb eficàcia i seguretat, a partir
dels protocols establerts i en funció del
material disponible.

Identificar els components bàsics d’una
farmaciola de muntanya.

Organitzar una farmaciola segons l’acti-
vitat i la seva durada.

Identificar les característiques bàsiques
d’una alimentació adequada per a la pràc-
tica de l’excursionisme.

Elaborar una dieta alimentària equilibra-
da en funció dels requeriments energètics
de l’activitat a realitzar.

Identificar els perills externs i interns de
la pràctica de l’excursionisme.

Aplicar les mesures preventives necessà-
ries per garantir la seguretat de les perso-
nes participants.

Relacionar diverses situacions de perill en
muntanya, com incendis, tempestes, boira,
esllavissades, etc. amb les normes de com-
portament que cal adoptar i les accions que
cal emprendre.

Valorar la situació davant d’un accident
de muntanya.

Identificar els criteris d’organització del
servei de socors.

Transmetre al grup, amb eficàcia i exac-
titud, les instruccions de les actuacions a
seguir en cas d’accident a la muntanya.

Executar amb precisió i eficàcia els se-
nyals de socors o ajuda més adequades a
la situació i als recursos disponibles.

Identificar un aparell radiotelefònic, les se-
ves característiques i elements, a partir de
documentació tecnicocomercial i de la ma-
nipulació.

Comunicar i interpretar missatges amb efi-
càcia a través d’equips radiotelefònics a la
muntanya, utilitzant el llenguatge radiotele-
fònic (alfabet fonètic internacional) i respec-
tant la legislació sobre radiocomunicació.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Alteracions fisiològiques a la munta-
nya:

Prevenció, causes, símptomes i tracta-
ment de les alteracions més freqüents a l’ex-
cursionisme: fatiga, insolació, cop de calor,
deshidratació, etc.

2. Lesions a l’excursionisme:
Prevenció, causes, símptomes i tracta-

ment de les lesions més freqüents a l’ex-
cursionisme: fractures, esquinços, crema-
des, congelacions, picades, mossegades,
etc.

3. Farmaciola:
Components bàsics i complementaris.
Organització.
Revisió i manteniment.
4. Nutrició:
Alimentació a l’excursionisme.
Hidratació.
Aliments especials.
5. Perills a la muntanya:
Perills externs o objectius.
Perills interns o subjectius.
Pràctica i riscos de l’excursionisme.
Prevenció d’accidents abans de la sorti-

da.
Prevenció i actuació davant dels acci-

dents durant la sortida.
6. Salvament en muntanya:

Normes generals d’actuació i evacuació.
Equip humà i material en el rescat.
Senyals de socors.
7. Equips de radiocomunicació:
Tipus i característiques dels radiotrans-

missors.
Cobertura, canals i freqüències.
Utilització dels equips radiotelefònics.
Procediments i llenguatge radiotelefònic.

Alfabet fonètic internacional.
Radiocomunicació a la muntanya.
Legislació sobre les estacions de ràdio.
Llicència de radioafeccionat/ada.

d) Continguts de procediments:
1. Prevenció de les lesions i alteracions

fisiològiques més típiques de l’excursionis-
me:

Valoració de l’estat de les persones par-
ticipants a l’activitat.

Verificació del material i del seu estat.
Valoració de l’estat del medi i de les pre-

visions meteorològiques.
Elaboració de dietes adequades a l’acti-

vitat.
Organització de la farmaciola d’acord amb

l’activitat.
Adequació de l’itinerari previst a les con-

dicions de les persones participants i del
medi.

2. Tractament de les lesions i les altera-
cions fisiològiques més típiques de l’excur-
sionisme:

Identificació dels símptomes de les lesi-
ons o alteracions.

Valoració de la gravetat de les lesions o
alteracions.

Determinació del tractament a aplicar i de
la prioritat d’actuacions.

Aplicació de les tècniques específiques
d’atenció sanitària immediata.

3. Reconeixement de perills a la munta-
nya:

Observació constant de l’entorn.
Identificació de signes de perill potencial.
Verificació de la perillositat.
Valoració de les possibles conseqüènci-

es en cas de desenvolupament de la situa-
ció perillosa.

4. Transmissió d’instruccions al grup en
situacions de perill:

Identificació del perill i de la seva magni-
tud i possibles repercussions.

Determinació de les accions que cal em-
prendre.

Selecció de la informació que s’ha de
transmetre.

Selecció de l’estratègia comunicativa.
Emissió de la informació.
Verificació de la interpretació correcta de

la informació.
5. Actuació davant d’un accident de

muntanya:
Valoració de la situació.
Determinació de la informació que cal

transmetre als serveis de socors.
Execució de senyals de socors.
Selecció de l’estratègia de suport als

equips de rescat.
6. Comunicació a través dels aparells de

radiocomunicació:
Posada en marxa de l’aparell.
Verificació del funcionament.
Selecció del canal de transmissió/recep-

ció.
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Sol·licitud d’entrada al sistema de comu-
nicacions.

Interpretació del missatge de resposta a
la sol·licitud.

Comunicació del missatge.
Interpretació de la resposta.
Confirmació de recepció del missatge.
Emissió del missatge de finalització.
Recepció de la confirmació de la finalit-

zació.
Aturada de l’aparell o posicionament en

espera.

e) Continguts d’actituds:
1. Constància en la detecció i anàlisi de

les situacions de perill.
2. Presa de decisions en l’adopció de

mesures davant de situacions que puguin
comportar perill, en la modificació de les
activitats previstes si s’han produït variaci-
ons que puguin afectar la seguretat de les
persones participants, en la determinació de
la necessitat de trasllat o evacuació de
persones malaltes, lesionades o accidenta-
des, i en la determinació del protocol d’aten-
ció sanitària immediata que cal aplicar.

3. Priorització de les atencions segons la
gravetat.

4. Seqüència i ordenació en l’exploració
i aplicació dels primers auxilis, i en les ac-
tuacions davant d’accidents i de rescats en
muntanya, segons els protocols d’actuació
establerts.

5. Coordinació del voluntariat per a l’apli-
cació dels primers auxilis en cas d’atenció
simultània a diverses persones accidenta-
des.

6. Compliment dels protocols de segu-
retat en la utilització del material, especial-
ment en situacions de risc, i de les normes
i recomanacions indicades en els protocols
d’atenció sanitària immediata.

7. Consciència del propi deure i de les
repercussions que es poden derivar del seu
incompliment.

8. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de seguretat i parti-
cipació en programes de formació relacio-
nats amb les mesures de seguretat.

9. Verificació sistemàtica de la farmacio-
la.

10. Conservació del material de transmis-
sió.

11. Col·laboració, confiança, respecte i
coordinació amb els serveis d’assistència
sanitària o de rescat.

12. Determinació en l’assessorament a
persones i grups en la utilització d’equips i
material, en l’execució de les tècniques
pròpies de l’activitat i en les solucions apli-
cades a les situacions d’emergència.

13. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona malalta, lesionada o acci-
dentada.

14. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

15. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

CRÈDIT 5

Didàctica i dinàmica de grups

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Relacionar les diferents etapes del des-

envolupament humà amb els factors bàsics
psicomotors, cognitius, afectius i socials que
les caracteritzen i les estratègies didàctiques
i de dinamització més adequades per a la
iniciació a l’excursionisme.

Caracteritzar activitats d’iniciació a l’ex-
cursionisme segons les diferents etapes
evolutives i motivacions del grup que ha de
desenvolupar-les.

Concretar l’aplicació dels principis psico-
pedagògics a la iniciació a l’excursionisme.

Aplicar els criteris de la metodologia de
la programació al disseny d’activitats d’ex-
cursionisme.

Identificar la tipologia de la personalitat
d’una persona o grup de persones a partir
de l’observació dels trets temperamentals
que les caracteritzen.

Identificar, a partir de l’observació del
comportament de les persones, signes in-
dicadors i actituds d’emoció intensa (estrès,
agressivitat, por, pànic, desconfiança, rela-
xació, menyspreu del risc, etc.).

Determinar les estratègies i els procedi-
ments que es poden aplicar per promoure
o modificar actituds de les persones en
relació amb el grup o amb l’activitat, que
sovint poden trobar-se en l’àmbit de l’ex-
cursionisme.

Potenciar els factors que afavoreixin la
motivació per a l’activitat, a partir d’estratè-
gies de dinamització i d’intervenció en la
dinàmica del grup.

Relacionar determinats factors de la so-
cietat actual, com la recerca d’emocions i
components de risc i aventura en el lleure,
amb les estratègies de dinamització i les li-
mitacions que s’han de tenir en compte en
la iniciació a l’excursionisme.

Relacionar les tècniques i els instruments
d’avaluació de la dinàmica de grups amb
les seves característiques i aplicacions.

Avaluar la dinàmica del grup, a partir de
les dades obtingudes mitjançant tècniques
d’anàlisi sociomètrica.

Afrontar els conflictes que es produeixen
en l’àmbit d’un grup de persones partici-
pants en activitats d’excursionisme, comp-
tant amb la seva participació.

Liderar un grup de persones participants
en activitats d’excursionisme d’acord amb
l’estil de direcció més adequat a les carac-
terístiques situacionals.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Factors a tenir en compte en el pro-
cés d’ensenyament/aprenentatge de l’ex-
cursionisme:

Perfil de l’alumnat i criteris de classifica-
ció.

Mitjans, recursos i ajudes a l’ensenya-
ment. Material didàctic, material reglamen-
tari i material alternatiu.

Estils d’ensenyament. Demostració. Cor-
recció d’errors.

Organització de la sessió.
Dinamització i control del grup.
Avaluació del procés d’aprenentatge.
2. Didàctica de l’excursionisme:
Elements pedagògics en l’ensenyament

de l’excursionisme. Mètodes i estils més
adequats d’ensenyament.

Metodologia de la programació i disseny
d’activitats. Factors específics a tenir en
compte.

Progressions d’aprenentatge en la inicia-
ció a l’excursionisme. Unitats bàsiques per
a la iniciació a l’excursionisme.

Sessions o activitats en l’excursionisme.
Sortides.

Exercicis i jocs de familiarització i d’inici-
ació.

Avaluació dels aprenentatges.
Errors tècnics i tàctics més comuns.

Causes i solucions.
3. Motivació:
Concepte de motivació entorn de la pràc-

tica de l’excursionisme.
Necessitats bàsiques i necessitats espe-

cials d’emoció, aventura i risc.
Actituds.
Sociologia de l’oci, turisme i de l’activitat

física i esportiva: qualitat de vida i desenvo-
lupament personal.

Funcions de la persona responsable o
líder.

4. Dinàmica de grups:
Bases de la personalitat i tipologies.
Psicologia de grup: elements, etapes, rols

i tipologia dels grups. Comunicació, coope-
ració i competència al si del grup.

Persona dinamitzadora o líder del grup.
Conflictes de grup: causes, tipus i reso-

lució.
Tècniques d’avaluació de grups.
Animació: concepte, models, objectius i

camps d’intervenció.
5. Control emocional:
Emocions. Risc i emoció. Emoció i agres-

sivitat.
Elements de la síndrome de l’estrès.
Pensaments deformats.
Ansietat emocional: factors de disposició

i alliberadors i tècniques de reducció.
Respostes psicològiques davant de la por,

la fatiga, etc.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de l’ensenyament/aprenentat-

ge a l’excursionisme:
Identificació de les característiques espe-

cífiques de la iniciació a l’excursionisme.
Caracterització dels estils d’ensenyament

més adequats.
Anàlisi de les formes de comandament

més usuals.
Valoració dels instruments i formes d’ava-

luació específiques.
2. Disseny de progressions d’aprenentat-

ge per a la iniciació a l’excursionisme:
Identificació del nivell de les persones par-

ticipants.
Anàlisi dels objectius de l’activitat i dels

recursos disponibles.
Selecció, adaptació o disseny de jocs,

exercicis o activitats.
Distribució i seqüenciació de jocs, exer-

cicis o activitats.
Elaboració, si escau, de fitxes de les ac-

tivitats.
3. Disseny de jocs i exercicis per a la ini-

ciació a l’excursionisme:
Anàlisi de la programació general.
Identificació de l’acció tècnica o tàctica a

treballar.
Identificació de les condicions de les per-

sones participants i del medi.
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Concreció i seqüència de les accions que
cal realitzar.

Determinació del nombre de repeticions,
durada i intensitat.

Concreció del mètode o estil d’ensenya-
ment.

Concreció del material necessari.
Descripció detallada de les normes i or-

ganització de l’activitat.
Dibuix o esquematització, si escau.
4. Conducció de sessions d’iniciació a

l’excursionisme:
Salutació i presentació de les persones

participants.
Comprovació del nivell de les persones

participants.
Comprovació dels recursos disponibles.
Elecció del terreny més adient per a la re-

alització de la sessió.
Organització i distribució del grup.
Explicació dels objectius, continguts i

temporització de la sessió.
Explicació de les normes i pautes de se-

guretat.
Explicació dels jocs, exercicis o activitats

a desenvolupar.
Demostració i execució, si cal, dels jocs,

exercicis o activitats.
Motivació de les persones participants i

animació del grup.
Direcció, control i supervisió del grup.
Detecció dels errors i de les dificultats

d’execució per part de les persones parti-
cipants.

Correcció dels errors i adaptació dels
jocs, exercicis o activitats segons la obser-
vació o no de contingències.

5. Explicació de jocs, exercicis o activi-
tats, d’accions tècniques i tàctiques bàsi-
ques de l’excursionisme, o de normes i
pautes de seguretat:

Determinació de la informació que cal co-
municar.

Identificació de les característiques de les
persones receptores.

Selecció de l’estratègia de relació i del
mitjà de comunicació.

Emissió de la comunicació, missatge o in-
formació.

Control de la recepció i comprensió del
missatge o informació.

6. Motivació:
Anàlisi de l’actitud de les persones parti-

cipants.
Selecció dels incentius.
Aplicació dels incentius.
Revisió dels efectes de les mesures de

motivació.
7. Animació o dinamització de grups:
Anàlisi de la dinàmica interna del grup.
Valoració dels resultats de l’anàlisi.
Relació dels resultats amb les diferents

tècniques de dinamització.
Selecció de la tècnica de dinamització

adequada.
Aplicació de la tècnica.
8. Anàlisi de la dinàmica interna dels

grups:
Identificació del grup que cal analitzar.
Determinació dels possibles rols de les

persones integrants.
Identificació de les funcions i de les tas-

ques de les persones membres del grup.
Determinació de les relacions entre les

persones membres del grup.

9. Direcció o conducció de grups:
Identificació de les característiques dels

components del grup.
Interpretació de les dinàmiques internes i

externes del grup.
Tria de l’estil de lideratge a adoptar.
Identificació de les pautes de conducta

de les persones participants.
Intervenció en cas necessari per reconduir

conductes o comportaments.
Resolució dels conflictes que es generin

en el si del grup.
10. Resolució de conflictes:
Verificació de l’existència de conflicte.
Interpretació de la causa o les causes que

originen el conflicte.
Anàlisi de les alternatives de resolució de

conflictes.
Selecció de l’estratègia més adequada.
Valoració del resultat obtingut.
11. Control emocional:
Identificació dels elements provocadors

d’ansietat.
Anàlisi de les alternatives de reducció o

control.
Selecció de la tècnica més adequada.
Aplicació de la tècnica.
Valoració del resultat obtingut.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions per a la selecció

dels recursos didàctics i de les tècniques
de dinamització de grups més adequats en
funció dels objectius del programa i dels in-
teressos de les persones participants, i per
a la resolució de contingències, conflictes i
imprevistos que es presentin en el si del
grup.

2. Correcció sistemàtica dels errors de-
tectats en la comprovació dels resultats de
l’estudi de caracterització del grup i auto-
correcció en l’execució i demostració de les
accions tècniques de l’excursionisme.

3. Prioritat dels objectius segons les ca-
racterístiques de les persones participants.

4. Rigor en la distribució del treball i del
temps en la programació de les activitats.

5. Pulcritud en l’elaboració de dibuixos i
esquemes dels jocs, exercicis i activitats per
a la iniciació a l’excursionisme.

6. Cordialitat, respecte, tolerància, espe-
rit obert i amabilitat en el tracte amb les per-
sones participants.

7. Seguretat en les explicacions i demos-
tracions.

8. Aparença personal adequada per des-
envolupar les activitats.

9. Reflexió individual per triar l’estil de di-
recció més adequat al grup i a la situació.

10. Motivació pròpia i de les persones
participants durant el desenvolupament de
les activitats.

11. Responsabilitat en l’acció d’integrar
totes les persones que participen en la di-
nàmica del grup.

12. Cura en l’elaboració i la transmissió
de missatges per tal de facilitar-ne la com-
prensibilitat.

13. Capacitat i imparcialitat a l’hora d’es-
coltar els motius de les parts en un conflic-
te.

14. Objectivitat per determinar la respon-
sabilitat de les parts en un conflicte.

15. Habilitat per escollir l’alternativa de
resolució més adient.

16. Constància i rigor en detectar i cor-
regir els errors o les dificultats d’execució

de les persones participants.
17. Determinació en la resolució de con-

flictes que apareguin en el si del grup.
18. Recerca de noves activitats i exerci-

cis que siguin atractius i capaços de moti-
var.

19. Eficàcia i eficiència en la determina-
ció de les tècniques d’animació de grup que
permetin aconseguir la satisfacció de les
persones participants respecte a les vivèn-
cies i a les relacions interpersonals.

20. Interès pels nous coneixements que
es produeixin en relació amb l’ensenyament/
aprenentatge, motivació, control emocional
i conducció i dinamització de grups.

C) Bloc complementari

CRÈDIT 1

Terminologia específica catalana

a) Durada: 5 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar les estructures més bàsiques

en la formació de mots.
Tenir criteri a l’hora de nomenar designa-

cions noves i ser sensibles a les expressi-
ons forasteres innecessàries.

Conèixer el material de consulta bàsic i
també l’específic que està disponible en
català, així com els principals organismes
implicats en l’activitat terminològica a
Catalunya.

Delimitar la terminologia esportiva a par-
tir de la seva estructuració conceptual.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Neologia o formació de nous mots:
Neologia de forma: derivació, composi-

ció.
Manlleus: tipologia, criteris.
2. Materials lingüístics i documentals:
Tipologia documental: escrita, oral.
Centres de consulta: principals organis-

mes implicats en l’activitat terminològica.
3. Terminologia de l’esport:
Estructuració logicoconceptual de l’es-

port: arbres de camp.
Terminologia de l’esport: instal·lacions i

equipament, personal, tàctica i tècnica, or-
ganització i desenvolupament.

d) Continguts de procediments:
1. Estructuració conceptual d’un esport

determinat en forma d’arbre de camp:
Localització i extracció dels termes refe-

rents a l’esport a partir de diferents fonts
documentals.
Determinació dels subcamps de l’arbre de

camp.
Assignació dels termes corresponents a

cada subcamp.

e) Continguts d’actituds:
1. Rigor i exigència en la terminologia em-

prada.
2. Interès per l’actualització en qüestions

terminològiques.
3. Voluntat d’aprendre els termes espe-

cífics de l’esport.
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CRÈDIT 2

Fonaments de l’esport adaptat

a) Durada: 10 hores.

b) Objectius terminals:
Relacionar les disminucions físiques, psí-

quiques i sensorials més freqüents amb les
seves característiques i possibilitats motrius.

Conèixer les modalitats esportives prac-
ticades pels diferents tipus de disminucions
i els organismes i institucions implicades,
amb les seves funcions i competències.

Identificar les necessitats d’atenció i aju-
da de les persones amb disminucions, a

partir dels tipus i característiques de la
discapacitat que tinguin i del grau d’auto-
nomia.

Preveure els recursos necessaris per a la
integració de persones amb discapacitats
en un grup de persones que participen en
activitats d’iniciació esportiva.

Realitzar transferències de persones dis-
capacitades amb dificultats motrius amb se-
guretat, segons els protocols establerts i les
normes higièniques i ergonòmiques.

Comunicar-se amb persones amb disca-
pacitats sensorials, a partir de consignes i
instruccions verbals i gestuals entenedores
i adaptades a les seves necessitats.

Sensibilitzar-se respecte a les actituds i
el tracte envers les persones amb disminu-
cions.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Conceptes i terminologia:
Normalitat/anormalitat.
Disminució, discapacitat, handicap, mi-

nusvalidesa.
Inserció, reinserció, integració, normalit-

zació.
Diferents tipus de discapacitats: disminu-

cions físiques, sensorials i psíquiques.
Adaptacions genèriques: arquitectòni-

ques, laborals, transports, etc.
Adaptacions específiques relatives a l’es-

port: adaptacions de materials, tècniques,
tàctiques i reglaments.

Beneficis físics, psicològics i socials de
l’activitat física i l’esport en les persones
amb disminucions.

2. Organització institucional de l’esport
adaptat:

Modalitats esportives adaptades: paralím-
piques, Specials Olympics, Jocs Paralímpics
per a persones discapacitades psíquiques.

Organismes i entitats de l’esport adap-
tat: internacionals, estatals i autonòmiques.
Funcions i prestacions. Xarxa institucional
de recursos.

3. Comunicació i relació amb les perso-
nes amb disminucions:

Consideracions sobre les seves necessi-
tats i l’ajuda que cal oferir-los: físiques i d’ori-
entació.

Consignes i explicacions: aspectes que
cal tenir en compte, mètodes d’adaptació i
de facilitació de la comprensió.

Barreres socials i arquitectòniques.
Suport a les persones amb disminució

física motriu.
Suport a les persones amb disminució

física sensorial.
Relació amb les persones amb disminu-

ció psíquica.

d) Continguts de procediments:
1. Atenció a les persones amb disminu-

cions:
Identificació del grau d’autonomia.
Detecció de les necessitats d’ajuda.
Determinació del tipus i les característi-

ques de la intervenció o ajuda.
Preparació dels materials o les persones

necessàries.
Execució de l’ajuda.
Comprovació que s’ha donat la resposta

a la necessitat.
Continuació de l’activitat.
2. Transferència des d’una cadira de ro-

des, i viceversa:
Observació de les característiques de la

persona.
Determinació de les necessitats de ma-

terial o persones d’ajuda.
Determinació de la tècnica de transferèn-

cia que cal utilitzar.
Preparació del lloc de destinació o col·-

locació de la cadira en la posició adequada
i bloqueig corresponent.

Transferència de la persona discapacita-
da.

Posicionament o ajuda de la persona dis-
capacitada.

Ordenació de la cadira i/o del material.
3. Adaptació de consignes i explicacions:
Detecció de dificultats de comprensió.
Determinació de l’adaptació necessària

en la comunicació.
Preparació de materials, instruments o

persones per a l’adaptació.
Execució de les consignes i explicacions

adaptades.
Comprovació de la comprensió del mis-

satge.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions sobre les adapta-

cions comunicatives, l’espai i les activitats
que són necessàries, segons les disminuci-
ons de les persones.

2. Acceptació de les responsabilitats prò-
pies del lideratge de persones amb dismi-
nucions.

3. Conscienciació de la responsabilitat de
la integració a un grup de persones amb dis-
minucions.

4. Respecte i tolerància davant de les di-
ferències en les capacitats de cada perso-
na.

5. Amabilitat en el tracte amb les perso-
nes amb disminucions.

6. Flexibilitat en l’aplicació dels progra-
mes previstos.

7. Observació de les normes higièniques,
ergonòmiques i de seguretat.

D) Bloc de formació pràctica

a) Durada: 150 hores de les quals:
Un mínim de 50 hores correspondran a

activitats d’iniciació a l’excursionisme.
Un mínim de 20 hores correspondran a

activitats de programació i avaluació de les
activitats realitzades.

b) Objectius terminals:
Adaptar-se, d’una manera responsable i

participativa, a les funcions pròpies de les
entitats/empreses que ofereixen activitats
d’excursionisme.

Afrontar, amb progressiva autonomia, or-
ganització i iniciativa de treball, les tasques
relacionades amb la iniciació i la promoció
de la pràctica de l’excursionisme, amb
l’acompanyament i la seguretat de les per-
sones que participen en activitats d’excur-
sionisme, i amb la col·laboració en la pro-
moció i conservació del medi.

Valorar el conjunt d’accions realitzades en
les entitats/empreses que ofereixen activi-
tats d’excursionisme, a partir dels interes-
sos, les aptituds personals i l’experiència
acumulada en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de refe-
rència proposades (possibles tasques que
es poden fer al centre de treball):

1. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la iniciació en la pràctica de
l’excursionisme:

1.1 Col·laboració en la preparació i re-
alització de sortides i cursos d’iniciació a
l’excursionisme.

1.2 Col·laboració en la preparació, rea-
lització i control de marxes i curses de
muntanya.

2. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la promoció d’activitats ex-
cursionistes:

2.1 Impartició de xerrades i/o conferèn-
cies de promoció de l’activitat excursionis-
ta.

2.2 Col·laboració en l’elaboració dels
continguts per a la promoció de l’activitat
excursionista.

2.3 Divulgació, mitjançant campanyes o
actes puntuals, d’activitats excursionistes.

3. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb l’acompanyament de per-
sones que participen en activitats d’excur-
sionisme:

3.1 Col·laboració en l’execució d’activi-
tats excursionistes.

3.2 Col·laboració en l’organització de
campaments i estades.

4. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la conservació del medi:

4.1 Conscienciació sistemàtica de la im-
portància de la conservació del medi de
totes les persones assistents a les activitats
excursionistes.

4.2 Demostració d’activitats de respecte
i conservació del medi.

d) Cada centre docent en determina els
continguts i s’hi apliquen els criteris gene-
rals d’avaluació següents:

1. Analitza l’àmbit de treball i identifica les
relacions laborals en el marc organitzatiu i
de funcionament de l’entitat/empresa.

2. S’adapta a les característiques orga-
nitzatives i a les situacions pròpies del cen-
tre de treball.

3. Actua amb responsabilitat en l’àmbit
productiu del centre de treball, tenint en
compte la normativa legal i les condicions
de seguretat.

4. Treballa en equip quan cal, i s’hi cor-
responsabilitza, coopera, respecta i valora
el treball de les altres persones, i hi coope-
ra.

5. Adopta una actitud participativa, s’in-
teressa per aprendre i té iniciativa amb re-
lació a les tasques encomanades.

6. Té una visió coordinada i de conjunt
de les funcions, fases, processos o produc-
tes de l’entitat/empresa.
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7. Obté la informació i els mitjans neces-
saris per realitzar l’activitat assignada, uti-
litzant els canals existents.

8. Executa les tasques i s’ajusta progres-
sivament als nivells particulars de l’entitat/
empresa.

9. Detecta anomalies o desviacions en
l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica
les causes i hi proposa possibles solucions.

10. Interpreta i expressa la informació
amb la terminologia o simbologia i els mit-
jans propis de treball.

11. Identifica les característiques particu-
lars dels mitjans de producció, l’utillatge, els
equips i les eines, i hi aplica els procedi-
ments tècnics adequats.

12. Identifica les condicions de l’entitat/
empresa més relacionades amb la seva
professió perquè puguin ésser millorades.

13. Identifica les activitats, les tasques i
els àmbits d’actuació que s’adeqüen millor
a les seves aptituds i als interessos profes-
sionals.

14. Identifica els aspectes positius i ne-
gatius de l’àmbit de treball: condicions de
seguretat personal i mediambiental, riscos,
relacions personals, etc.

ANNEX 3

Perfil professional i currículum dels ensenya-
ments de segon nivell que condueixen a
l’obtenció del títol de tècnic/tècnica d’es-
port en alta muntanya

1. Denominació: tècnic o tècnica d’esport
en alta muntanya.

2. Durada i distribució horària dels ense-
nyaments

2.1 Durada: 680 hores.
2.2 Distribució horària dels ensenya-

ments:

Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port II: 40 h.t.
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i l’entrenament II: 45 h.t.
Entrenament esportiu II: 30 h.t.+10 h.p.
Organització i legislació de l’esport II: 5

h.t.
Teoria i sociologia de l’esport: 20 h.t.
Càrrega horària del bloc: 140 h.t.+10 h.p.
Total hores: 150 h.

Bloc específic
Desenvolupament professional II: 10 h.t.
Coneixement del medi: 10 h.t.+10 h.p.
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada: 10 h.t.
Formació tècnica i metodològica de l’en-

senyament de l’alpinisme: 10 h.t.+35 h.p.
Formació tècnica i metodològica de l’en-

senyament de l’esquí de muntanya: 10
h.t.+35 h.p.

Formació tècnica i metodològica de l’en-
senyament de l’escalada: 25 h.t.+40 h.p.

Entrenament de l’excursionisme: 10
h.t.+10 h.p.

Entrenament de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya: 10 h.t.+10 h.p.

Seguretat en l’alta muntanya: 10 h.t.+25
h.p.

Conducció en l’alpinisme i l’esquí de mun-
tanya: 10 h.t.+20 h.p.

Càrrega horària del bloc:115 h.t.+185 h.p.
Total hores: 300 h.

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera: 10 h.t.
Equipaments esportius: 10 h.t.
Informàtica bàsica aplicada: 10 h.t.
Càrrega horària del bloc: 30 h.t.
Bloc de formació pràctica: 200 h.t.
Durada total: 680 h.

3. Perfil professional
3.1 Competència general
El títol de tècnic/tècnica d’esport en alta

muntanya acredita que la persona titular té
les competències necessàries per:

Conduir persones o grups per terrenys
d’alta muntanya en condicions de segure-
tat;

Programar i realitzar l’ensenyament de
l’alpinisme i l’esquí de muntanya;

Programar i dirigir l’entrenament bàsic
d’alpinistes i esquiadors i esquiadores de
muntanya;

Dirigir la participació d’esportistes i equips
en competicions d’esquí de muntanya de ni-
vell bàsic i mitjà.

3.2 Competències professionals
a) Conduir persones o grups per terrenys

d’alta muntanya:
1. Progressar per terrenys d’alta munta-

nya amb seguretat i eficàcia, utilitzant les
tècniques d’alpinisme i d’esquí de munta-
nya en qualsevol estació climàtica, amb con-
dicions de visibilitat o sense, independent-
ment de les condicions del terreny.

2. Seleccionar l’emplaçament del lloc de
pernoctació segons els criteris de segure-
tat, d’acord amb la programació establerta.

3. Informar les persones participants
sobre l’itinerari previst, amb la utilització de
mapes.

4. Informar les persones participants
sobre les característiques culturals i natu-
rals de l’itinerari.

5. Modificar l’itinerari d’acord amb les
condicions de les persones participants i del
medi.

6. Preveure els canvis de temps en una
àrea, per l’observació dels fenòmens atmos-
fèrics locals.

7. Identificar els fenòmens atmosfèrics in-
dicatius d’un possible canvi de temps me-
teorològic.

8. Preveure els canvis en el terreny,
d’acord amb les condicions atmosfèriques.

b) Programar i organitzar activitats d’al-
pinisme i esquí de muntanya:

1. Establir el pla d’actuacions per al des-
envolupament de les activitats de muntanya,
amb la finalitat d’assolir els objectius pre-
vistos, tot garantint les condicions de segu-
retat i segons la condició física i els interes-
sos de les persones practicants.

2. Preveure les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la realització de l’activitat.

3. Controlar la logística de l’activitat i as-
segurar la disponibilitat de la prestació de
tots els serveis necessaris.

4. Avaluar les possibilitats de realització
de l’activitat en l’indret escollit.

5. Traçar els itineraris sobre els mapes i
recórrer el mateix itinerari sobre el terreny.

6. Accedir a les fonts d’informació mete-
orològica, interpretar la informació i predir
l’evolució del temps.

7. Col·laborar en la promoció del patri-
moni cultural de les zones de muntanya i en
la conservació de la natura.

8. Detectar informació tècnica relaciona-
da amb la seva feina, amb la finalitat d’in-
corporar tècniques i tendències, i utilitzar els
nous equips i materials del sector.

9. Detectar i interpretar els canvis tecno-
lògics, organitzatius, econòmics i socials
que incideixen en l’activitat professional.

10. Posseir una visió global i integradora
del procés, comprenent la funció de les
instal·lacions i equips, i les dimensions tèc-
niques, pedagògiques, organitzatives, eco-
nòmiques i humanes de la seva feina.

c) Programar i realitzar l’ensenyament de
l’alpinisme i de l’esquí de muntanya:

1. Programar les sessions d’ensenya-
ment determinant els objectius, continguts,
recursos i mètodes, l’avaluació i la tempo-
rització de les activitats d’alpinisme i d’es-
quí de muntanya.

2. Explicar i demostrar les tècniques, tàc-
tiques i habilitats bàsiques específiques de
l’alpinisme i l’esquí de muntanya.

3. Informar sobre les característiques de
l’equip i el material adequats per a la pràc-
tica de l’alpinisme i l’esquí de muntanya, així
com el seu manteniment preventiu i la seva
conservació.

4. Demostrar la utilització de l’equip i ma-
terial específics de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.

5. Corregir el plantejament tàctic, l’exe-
cució tècnica i la utilització del material.

6. Transmetre les normes, valors i con-
tinguts ètics de la pràctica esportiva.

7. Fomentar la pràctica esportiva saluda-
ble.

8. Avaluar la progressió de l’aprenentat-
ge, identificant els errors de tècnica i tàc-
tica dels/les esportistes, les seves causes,
i aplicar els mètodes i mitjans necessaris
per a la seva correcció, preparant-los per
a les fases posteriors d’alt rendiment es-
portiu.

d) Programar i dirigir l’entrenament d’al-
pinistes i esquiadors/esquiadores de mun-
tanya:

1. Realitzar la programació específica i la
programació operativa de l’entrenament
d’acord amb la planificació i programació
general.

2. Dirigir les sessions d’entrenament tèc-
nic, d’acord amb els objectius establerts, tot
garantint les condicions de seguretat.

3. Dirigir el condicionament físic d’alpi-
nistes i esquiadors/esquiadores de munta-
nya en funció dels objectius establerts.

4. Realitzar l’avaluació i el seguiment del
rendiment dels/les esportistes.

e) Dirigir esportistes i equips durant la
seva participació en les competicions d’es-
quí de muntanya de nivell bàsic i mitjà:

1. Realitzar el plantejament tàctic aplica-
ble a la competició esportiva d’esquí de
muntanya.

2. Dirigir els/les esportistes o l’equip en
la seva actuació tècnica i tàctica durant la
competició esportiva.

3. Avaluar l’actuació dels/les esportistes
o l’equip en la competició.

4. Explicar, respectar i fer complir la re-
glamentació de les competicions d’esquí de
muntanya.
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5. Col·laborar en la detecció de talents
amb característiques físiques i psíquiques
susceptibles d’introduir-se en processos
d’alt rendiment esportiu.

3.3 Camp professional
3.3.1 Àmbit professional
Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activi-

tat en el sector esportiu i del lleure, en l’àm-
bit de la conducció, l’ensenyament i l’entre-
nament de l ’a lpinisme i  de l ’esquí de
muntanya, en terreny de roca, neu, gel i/o
mixt, i en itineraris amb les característiques
següents:

Itineraris fàcils de qualsevol altitud.
Itineraris poc difícils fins a 4.300 metres.
Itineraris difícils fins a 3.500 metres.
Itineraris hivernals difícils fins a 3.500 me-

tres.
Itineraris d’escalada en roca V+/A1.
En l’ensenyament de l’alpinisme i l’esquí

de muntanya, la seva activitat es desenvo-
luparà fins a 3.500 metres d’altitud, amb un
màxim de dos dies de durada i pernoctació
en refugi.

Aquest/a tècnic/a podrà actuar de forma
autònoma o en el si d’organismes públics o
entitats privades. Els diversos tipus d’em-
preses on pot desenvolupar les seves fun-
cions són:

Escoles esportives,
Centres de tecnificació esportiva,
Escoles d’esports de muntanya i escala-

da,
Clubs i associacions esportives o de lleu-

re,
Federacions esportives,
Patronats esportius,
Empreses de serveis esportius o de lleu-

re,
Centres escolars (activitats extraescolars).
Principals ocupacions que es poden des-

envolupar quan s’hagi adquirit la competèn-
cia professional definida en el perfil:

Guia/acompanyador o guia/acompanya-
dora d’alta muntanya.

Instructor o instructora d’alpinisme i es-
quí de muntanya.

Entrenador o entrenadora d’alpinisme i
esquí de muntanya a nivell bàsic.

Director o directora d’activitats d’alpinis-
me i esquí de muntanya.

3.3.2 Àmbit funcional
Les responsabilitats que li seran requeri-

des a aquest/a tècnic/a són les següents:
Conducció de persones o grups en ter-

renys d’alta muntanya en les dificultats tèc-
niques i tàctiques del seu àmbit de compe-
tència.

Programació i organització d’activitats de
muntanya.

Ensenyament de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya

Control i avaluació del procés d’instruc-
ció esportiva.

Entrenament d’alpinistes i esquiadors/es-
quiadores de muntanya a nivell bàsic.

Control del rendiment esportiu.
Direcció tècnica d’esportistes i equips du-

rant la participació en competicions d’esquí
de muntanya.

Seguretat de les persones o grups durant
el desenvolupament d’activitats d’alpinisme
i esquí de muntanya.

Compliment de les instruccions generals
de la persona responsable de l’entitat.

4. Currículum.

Bloc comú

CRÈDIT 1

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-
port II

a) Durada: 40 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar les característiques anatòmi-

ques dels diferents segments corporals i els
moviments que realitzen.

Relacionar els principals elements osteo-
musculars amb la funció, en el manteniment
de la postura estàtica i dinàmica del cos
humà.

Identificar les funcions dels principals
músculs en els moviments articulars.

Relacionar els principis biomecànics amb
el moviment que realitzen els principals mús-
culs.

Analitzar els diferents tipus de moviment
del cos humà a partir de les lleis bàsiques
de biomecànica.

Interpretar els canvis macroscòpics i mi-
croscòpics que es produeixen en el procés
de contracció muscular.

Analitzar els canvis fisiològics que es pro-
dueixen en el sistema cardiorespiratori com
a procés d’adaptació a la pràctica d’activi-
tat física continuada.

Descriure el funcionament del sistema
nerviós central i autònom i la seva implica-
ció en el control de les funcions vitals.

Relacionar els òrgans i estructures de
l’aparell digestiu, el sistema renal i el siste-
ma endocrí amb la funció que realitzen.

Descriure les funcions de les principals
substàncies hormonals i les implicacions
que tenen en la pràctica d’activitat física.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Sistema digestiu:
Característiques anatòmiques.
Fisiologia de la digestió.
Metabolisme energètic: adaptació a l’ac-

tivitat física.
Necessitats nutricionals i d’hidratació en

situacions d’esforç i en la pràctica d’activi-
tat física continuada.

2. Sistema nerviós:
Sistema nerviós central. Implicació en el

control de l’acte motor.
Sistema nerviós perifèric. Implicació en el

control dels sistemes i aparells del cos.
3. Sistema renal:
Característiques anatòmiques.
Fisiologia renal.
Adaptacions fisiològiques a l’exercici.
4. Sistema endocrí:
Estructura i característiques de les glàn-

dules endocrines.
Acció de les principals hormones.
Mecanismes de control i regulació hormo-

nal.
Adaptació hormonal a la pràctica d’acti-

vitat física.
5. Contracció muscular:
Concepte d’unitat motriu.
Fenòmens fisicoquímics de la contracció

muscular.
Placa motriu: fenòmens fisicoquímics.

Fonaments bioquímics de la contracció
muscular.

Introducció al metabolisme energètic
muscular.

6. Grans articulacions:
Anatomia òssia.
Anatomia muscular.
Estudi de l’articulació.
Estudi analític dels moviments articulars.
7. Fonaments de biomecànica:
Principis biomecànics del moviment

humà.
Forces que actuen en el moviment humà.
Centre de gravetat i equilibri en el cos

humà.
Introducció a la biomecànica esportiva.
Introducció a l’anàlisi cinemàtica i dinà-

mica del moviment humà.

d) Continguts de procediments:
1. Estudi dels moviments:
Observació del moviment.
Identificació dels elements ossis, muscu-

lars i articulars que hi participen.
Identificació del tipus de moviment.
Anàlisi de la trajectòria.
Càlcul de forces i desplaçaments.
2. Estudi de les articulacions:
Identificació de les estructures que hi in-

tervenen.
Localització en models i en el cos humà.
Observació dels moviments articulars.
Anàlisi de les repercussions del moviment.
3. Càlcul de necessitats dietètiques i nu-

tritives.

e) Continguts d’actituds:
1. Autocorrecció en l’estudi de movi-

ments.
2. Ordre i mètode en la observació de

moviments i en la presa de dades.
3. Rigor en els càlculs.
4. Interès per l’adquisició de nous conei-

xements.

CRÈDIT 2

Bases psicopedagògiques de l’ensenya-
ment i l’entrenament II

a) Durada: 45 hores.

b) Objectius terminals:
Descriure les principals necessitats psi-

cològiques de l’esportista en l’àmbit de l’en-
trenament i la competició.

Determinar els aspectes psicològics més
rellevants que influeixen en l’aprenentatge
de les conductes esportives.

Descriure les formes d’intervenció per al
control de les variables psicològiques que
influeixen en l’adaptació a l’entrenament.

Identificar els aspectes psicològics que in-
flueixen en la direcció dels grups esportius.

Aplicar estratègies per millorar el funcio-
nament psicològic dels/les esportistes.

Identificar els problemes emocionals i els
factors perceptius que intervenen a l’entre-
nament i la competició esportiva.

Descriure la influència dels factors emo-
cionals sobre el processament conscient de
la informació.

Avaluar l’efecte de la presa de decisió en
el rendiment esportiu.

Dissenyar les condicions de pràctica per
a la millora dels aprenentatges esportius.
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Definir una metodologia d’ensenyament
coherent amb els principis fonamentals de
l’aprenentatge cognitiu.

Elaborar programacions d’ensenyament/
entrenament, tot determinant els objectius,
continguts, recursos, mètodes, avaluació i
temporització de les activitats, d’acord amb
les característiques dels/les esportistes.

Prioritzar els criteris per triar les activitats
d’ensenyament/aprenentatge segons l’ob-
jectiu de la sessió.

Utilitzar estratègies psicològiques que afa-
voreixin l’adaptació a l’entrenament o a
l’aprenentatge d’una habilitat tècnica o tàc-
tica.

Utilitzar els recursos més adients per mos-
trar les diferents tècniques i tàctiques.

Determinar les formes d’organització dels/
les esportistes, el temps i els materials
d’acord amb les necessitats formatives.

Determinar els diferents instruments
d’avaluació segons el moment i la intenció.

Avaluar i prendre decisions per millorar la
programació.

Identificar errors en la realització de les
activitats.

Realitzar el plantejament tàctic aplicable
a la competició esportiva.

Descriure les formes d’intervenció del tèc-
nic/la tècnica en la direcció dels/les espor-
tistes per a la competició esportiva.

Identificar les característiques físiques i
psicològiques que caracteritzen els/les es-
portistes susceptibles d’introduir-se en pro-
cessos d’alt rendiment esportiu.

Preparar les instal·lacions i el material ne-
cessari per al desenvolupament de l’activi-
tat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Aspectes psicològics implicats en
l’aprenentatge i la competició:

Aspectes psicològics relacionats amb el
rendiment a l’entrenament i la competició.

Psicologia de grup: grup de pertinença i
grup de referència.

Necessitats psicològiques en l’entrena-
ment en les diferents etapes evolutives.

Intervenció en el canvi de les actituds i la
motivació.

Atenció i tractament de la diversitat.
Desenvolupament de la capacitat compe-

titiva a través de l’entrenament: conceptes
i estratègies.

2. Procés de programar:
Procés d’elaboració i concreció
Criteris per a l’elaboració d’unitats didàc-

tiques.
Criteris per a la selecció d’activitats.
Criteris per a la intervenció metodològi-

ca.
3. Procés d’optimització dels aprenentat-

ges esportius:
Paper del tècnic/la tècnica en les sessi-

ons d’entrenament i en la competició.
Aspectes i recursos metodològics.
Competició com a part de la formació de

l’esportista.
Formació i organització de grups de tre-

ball.
Grup: rol, lideratge, comunicació, coope-

ració i competència.
Dinamització: organització i repartiment

de tasques, cooperació i confiança, estimu-

lació de la creativitat, mètodes i procedi-
ments.

Resolució de conflictes: anàlisi transac-
cional, negociació, mètodes i procediments,
procés de presa de decisions.

Presa de decisions: tipus i factors que hi
influeixen.

4. Procés d’avaluació:
Criteris per determinar els moments i les

intencions de l’avaluació.
Pautes per triar i/o dissenyar instruments

d’avaluació propis.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de la dinàmica interna dels

grups:
Identificació del grup que cal analitzar.
Identificació de les necessitats individu-

als i del grup.
Anàlisi de la dinàmica grupal.
Determinació dels possibles rols de les

persones integrants.
Interpretació de les dinàmiques internes i

externes del grup.
Identificació de les funcions i les tasques

assignades a les persones membres del
grup.

Valoració dels resultats de l’anàlisi.
2. Dinamització dels grups:
Anàlisi de la dinàmica interna del grup.
Relació dels resultats de l’anàlisi amb les

diverses tècniques d’animació.
Selecció de la tècnica de dinamització.
Aplicació de la tècnica.
Valoració dels resultats de l’aplicació.
3. Presa de decisions:
Detecció de la necessitat d’actuació.
Anàlisi de les circumstàncies concurrents.
Recerca de solucions possibles.
Selecció d’una alternativa.
4. Disseny de la programació:
Elaboració de la programació.
Determinació dels objectius i dels contin-

guts a desenvolupar.
Seqüenciació del procés de treball.
Elaboració de les unitats didàctiques o de

treball.
5. Programació i disseny de les sessions:
Determinació dels objectius, continguts i

activitats de les sessions.
Previsió dels materials i les instal·lacions.
Determinació de l’estratègia metodològi-

ca i l’estil de conducció a l’entrenament i la
competició.

Determinació de les estratègies de moti-
vació i dinamització dels/les esportistes a
les sessions i la competició.

Elecció de les formes d’organització del
grup segons les seves característiques i les
activitats a realitzar.

Previsió dels ajuts i suports als/les espor-
tistes en el seu procés d’aprenentatge i du-
rant la competició.

6. Conducció de grups en les sessions
d’entrenament i de competició:

Preparació dels materials i les instal·-
lacions.

Aplicació i adequació de les sessions dis-
senyades o de l’estratègia de competició.

Organització de les diferents activitats,
exercicis i tasques.

7. Informació dels objectius, continguts,
activitats i estratègies:

Organització dels/les esportistes segons
els objectius i les necessitats.

Identificació, conducció i seguiment de les
pautes de conducta que han d’adoptar els/
les esportistes.

Verificació de l’existència de conflictes, in-
terpretació de les causes i anàlisi de les al-
ternatives.

Motivació i dinamització dels/les esportis-
tes en les sessions i la competició.

Detecció i intervenció sobre les necessi-
tats, motivacions i demandes concretes.

Oferiment d’ajuts i suports als/les espor-
tistes en el seu procés d’aprenentatge i du-
rant la competició.

8. Avaluació i regulació dels aprenentat-
ges i la competició:

Anàlisi del procés i els objectes d’avalu-
ació.

Determinació dels moments i les intenci-
ons.

Elecció i/o disseny i aplicació dels instru-
ments i recursos per a l’avaluació.

e) Continguts d’actituds:
1. Acceptació i compliment de la planifi-

cació per al desenvolupament posterior de
la programació general i específica que
donarà pas a l’elaboració de les diferents
unitats de treball.

2. Conscienciació de la influència que el
rol del tècnic/la tècnica té en la mediació
dels aspectes psicològics per optimitzar el
resultat de les activitats d’ensenyament, en-
trenament i competició.

3. Estimació de la combinació de dife-
rents recursos, metodologies, dinàmiques i
organitzacions que permetin la participació
i motivació més efectiva i eficaç dels/les es-
portistes.

4. Valoració positiva de la utilització sis-
temàtica de diferents mecanismes i estra-
tègies d’avaluació per reajustar el procés
d’ensenyament/aprenentatge segons les
necessitats manifestades pels/les esportis-
tes.

CRÈDIT 3

Entrenament esportiu II

a) Durada: 40 hores (30 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Relacionar la implicació de les diferents

cadenes metabòliques amb els diferents
tipus d’entrenament.

Descriure les característiques més signi-
ficatives de l’entrenament aeròbic i anaerò-
bic.

Determinar les formes de la preparació
psicològica dels/les esportistes per a l’en-
trenament i la competició.

Establir una planificació de l’entrenament
d’una temporada esportiva dirigida a un su-
pòsit concret d’esportistes.

Establir una progressió d’exercicis per al
desenvolupament de les capacitats físiques
condicionals i les capacitats perceptives i
motrius, dirigides a un supòsit concret d’un
grup d’esportistes.

Ajustar l’aplicació dels sistemes i mèto-
des que desenvolupen les diferents capaci-
tats físiques, perceptives i motrius al grup
d’esportistes.

Determinar l’estratègia d’intervenció a
l’entrenament, d’acord amb les caracte-
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rístiques psicològiques dels/les esportis-
tes.

Dissenyar una sessió d’entrenament de
les capacitats físiques condicionals i/o les
capacitats perceptives i motrius per un grup
d’esportistes d’una edat determinada.

Enumerar els factors i variables a tenir en
compte per avaluar la correcta actuació
dels/les esportistes en les sessions de des-
envolupament de les diferents capacitats
físiques i/o perceptivomotrius.

Oferir els recursos i ajuts més adients si
s’identifiquen errors en la realització dels
exercicis per al desenvolupament de les
capacitats físiques i perceptivomotrius.

Justificar l’elecció i utilització d’un deter-
minat equipament i material tipus per al des-
envolupament d’una determinada capacitat
física.

Determinar la forma i les característiques
del control de l’entrenament de les capaci-
tats físiques i/o perceptivomotrius.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Exigències metabòliques dels esports
en l’entrenament i la competició:

Vies metabòliques i mètodes i sistemes
d’entrenament.

Adaptació a l’estrès.
Recuperació i sobrecompensació.
2. Planificació de l’entrenament i la com-

petició:
Conceptes bàsics.
Generalitats.
Estructura.
Variables que hi intervenen.
Procés d’elaboració.
Períodes i cicles d’entrenament.
3. Programació de l’entrenament i la

competició:
Objectius, continguts i principis de l’en-

trenament esportiu.
Objectius i periodització de la competició.
Variables que hi intervenen.
Procés de presa de decisions.
Entrenament general i específic.
Mètodes i mitjans pel desenvolupament

de les capacitats físiques condicionals i per-
ceptivomotrius.

Fórmules de preparació de les qualitats
psicològiques i la conducta per a l’entrena-
ment i la competició.

4. Control de l’entrenament i la compe-
tició:

Funcions i característiques.
Valoració de les capacitats físiques con-

dicionals, capacitats perceptivomotrius i
qualitats psicològiques i de conducta a
l’entrenament i la competició.

Instruments per a l’avaluació i control del
procés i els resultats de l’entrenament i la
competició.

d) Continguts de procediments:
1. Adequació de les càrregues d’entre-

nament i la competició a les característiques
dels/les esportistes:

Identificació del nivell actual de compe-
tències (NAC) dels/les esportistes.

Determinació de les càrregues d’entrena-
ment i la seva progressió segons el nivell
dels/les esportistes.

Selecció dels mètodes i mitjans d’entre-
nament d’acord amb els objectius de l’en-

trenament i la competició, les característi-
ques dels/les esportistes i la seva adapta-
ció a l’esforç.

Reajustament de l’entrenament i la com-
petició segons la informació obtinguda de
l’avaluació i el control.

2. Planificació de la intervenció:
Adequació al plantejament de l’entitat.
Descripció dels objectius i els continguts

a desenvolupar.
Elaboració i seqüenciació del pla de tre-

ball: entrenament i competició.
Determinació dels recursos humans i ma-

terials necessaris.
3. Programació de l’entrenament i la

competició:
Concreció dels objectius i els continguts

a desenvolupar.
Determinació de les formes d’aplicació

dels principis de l’entrenament esportiu.
Definició de les característiques i tempo-

rització de la participació en les competici-
ons.

Determinació dels mètodes, càrregues i
activitats.

Elaboració i seqüenciació dels diferents
cicles i unitats de treball.

Concreció dels aspectes que configuren
les sessions.

Selecció de les activitats d’entrenament.
Reajustament de la programació d’acord

amb l’avaluació de l’entrenament i la com-
petició.

4. Direcció i mediació en les sessions
d’entrenament i competició:

Preparació dels materials i les instal·-
lacions.

Explicació dels objectius i les activitats
pròpies de la sessió d’entrenament o de
competició amb el canal i les característi-
ques de la informació més adients per als i
les esportistes.

Determinació de l’estratègia metodològi-
ca o de competició.

Organització, motivació i dinamització
dels/les esportistes.

Aplicació de les diferents activitats pre-
vistes.

Observació de les realitzacions dels/les
esportistes d’acord amb els indicadors pre-
vistos.

5. Avaluació i control de l’entrenament:
Determinació del procés i els objectes

d’avaluació de l’entrenament i la competi-
ció.

Determinació dels moments i les intenci-
ons de l’avaluació de l’entrenament i la com-
petició.

Disseny o selecció dels instruments i re-
cursos per a l’avaluació i control de l’entre-
nament i la competició.

e) Continguts d’actituds:
1. Acceptació de la necessitat d’elabo-

rar una planificació general com a marc per
al desenvolupament de la programació ge-
neral i específica que ordeni i seqüenciï l’en-
trenament i la competició.

2. Conscienciació de la importància que
l’elecció i priorització dels objectius, contin-
guts, mètodes i sistemes d’entrenament,
activitats i la pròpia competició ocupen en
l’optimització i ordenació del procés d’en-
trenament.

3. Voluntat d’atendre les individualitats
dels/les esportistes i/o els equips tot triant
i alternant les activitats, dinàmiques, mèto-
des i sistemes d’entrenament que s’ajustin
a les seves necessitats i als objectius de
l’entrenament i la competició.

4. Valoració positiva de la necessitat
constant de reajustar l’entrenament i la com-
petició segons els resultats de l’observació
i control sistemàtic.

CRÈDIT 4

Organització i legislació de l’esport II

a) Durada: 5 hores.

b) Objectius terminals:
Diferenciar el marc competencial de l’es-

port a l’Estat i a Catalunya, a partir de la
legislació especifica esportiva.

Identificar les vies de finançament de les
activitats esportives regulades per la norma-
tiva especifica esportiva.

Determinar l’àmbit d’actuació, represen-
tativitat i marc competencial del Consell Su-
perior d’Esports.

Definir i diferenciar l’esport amateur del
d’alt nivell i del professional.

Identificar els límits que imposa la norma-
tiva de prevenció de la violència i de control
de les substàncies i mètodes prohibits a
l’esport.

Identificar els límits que imposa la norma-
tiva de publicitat a l’àmbit de l’esport.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals

1. Llei 10/1990, de l’esport espanyol:
Marc competencial exclusiu de l’Estat.
Marc competencial compartit amb les co-

munitats autònomes i els ens locals.
Àmbit d’aplicació i desenvolupament de

la normativa.
Finançament de l’esport a l’Estat.
2. Llei 8/1990, de l’esport de Catalunya:
Marc competencial exclusiu.
Marc competencial compartit amb els ens

locals.
Finançament de l’esport a Catalunya.
Desenvolupament de les lleis 8/1999 i 9/

1999 de 30 de juliol.
3. Consejo Superior de Deportes:
Marc competencial.
Estructura i òrgans dependents de l’or-

ganisme.
Nivells de representació esportiva.
4. Esport d’alt nivell i professional a l’Es-

tat:
Esport d’alt nivell: concepte i caracterís-

tiques.
Societats anònimes esportives. Caracte-

rístiques.
Lligues esportives professionals. Tipus i

característiques.
5. Legislació de prevenció de la violèn-

cia i del control de les substàncies i mèto-
des prohibits a l’esport:

Normativa bàsica de prevenció de la vio-
lència a l’esport.

Normativa bàsica del control de les subs-
tàncies i mètodes prohibits a l’esport.

Principals substàncies i mètodes prohi-
bits a l’esport

6. Legislació bàsica de patrocini espor-
tiu:
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Normativa de la Llei de fundacions apli-
cable a l’esport.

Normativa de la Llei general de publicitat
aplicable a l’esport.

d) Continguts de procediments:
1. Coneixement del marc competencial

esportiu de l’Estat i de Catalunya:
Identificació de les competències del marc

legislatiu.
Selecció i buidat de la informació.
Determinació i delimitació del seu àmbit

d’actuació.
2. Anàlisi de les activitats esportives d’alt

nivell:
Definició del concepte d’esport d’alt ni-

vell.
Identificació dels actors i dels/les compo-

nents de l’esport d’alt nivell.
Ubicació del seu àmbit d’actuació.
3. Coneixement de la legislació bàsica de

patrocini esportiu i publicitat com a via de
finançament de l’esport:

Identificació de l’objectiu de la norma.
Lectura esquemàtica.
Selecció de la informació.
Determinació i delimitació del seu àmbit

d’actuació.

e) Continguts d’ actituds:
1. Compliment de les normes aplicables

a l’àmbit de l’esport.
2. Capacitat d’acceptació de les normes.
3. Presa de decisions respecte a la nor-

mativa aplicable.
4. Capacitat d’argumentació del rang i

del grau d’aplicació normatiu.
5. Sistematització en la correcció d’errors

en l’aplicació de la normativa.

CRÈDIT 5

Teoria i sociologia de l’esport

a) Durada: 20 hores.

b) Objectius terminals:
Comparar les principals característiques

diferenciades entre l’esport antic i l’esport
modern.

Relacionar l’origen de l’esport modern
amb la seva localització geogràfica i les ca-
racterístiques socials de l’època.

Identificar els principals factors que han
afavorit la presència massiva del fenomen
esportiu en les societats avançades.

Identificar l’evolució dels índexs de pràc-
tica esportiva a partir d’estudis sociològics.

Reconèixer les diferències entre grups es-
pecífics de població i la seva pràctica es-
portiva.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Esport antic i modern:
Orígens socials diferenciats.
Etimologia del terme esport.
Dificultat d’assolir una definició universal

del terme esport.
2. Orígens i evolució de l’esport modern:
Situació inicial: període i espai.
Protagonistes: característiques socials del

grup que va iniciar la pràctica de l’esport
modern.

3. Comportaments esportius de la pobla-
ció en la nostra societat actual:

Índex de participació esportiva a l’estat
espanyol i a Catalunya.

Conceptes bàsics: mode de vida; capital
econòmic i cultural; sistema de pràctiques
esportives; teoria de les oportunitats.

4. Procés de socialització, esport, clas-
se, gènere i edat:

Diferenciació social i esport; espai de les
posicions socials: capital econòmic i capi-
tal cultural; sistema de pràctiques esporti-
ves; distinció a través de l’esport.

Gènere i esport: sexe i gènere; concepte
de construcció social; estereotips.

Edat i esport: cicles de vida i rituals de
transició; actituds davant de l’esport segons
l’edat.

5. Esport en la societat contemporània:
Evolució de l’esport: de sistema tancat a

sistema obert.
Models que configuren el sistema obert

de l’esport.
Elements explicatius a tenir en compte:

la creixent individualització de les societats
avançades i la cultura de l’hedonisme.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi dels principals factors evolutius

de la pràctica esportiva de la població a
l’Estat espanyol i a Catalunya:

Identificació de les tècniques d’investiga-
ció sociològica que s’utilitzen.

Interpretació dels resultats de l’hàbit es-
portiu amb relació a les variables indepen-
dents.

Valoració dels resultats dels estudis so-
bre l’hàbit esportiu.

2. Anàlisi de la informació mediàtica:
Identificació del tipus d’informació a ana-

litzar.
Reconeixement dels factors socialitza-

dors.
Relació dels factors amb el grup especí-

fic de població.
Obtenció de conclusions.
3. Anàlisi del paper de l’esport en les so-

cietats avançades:
Identificació dels models que configuren

l’esport actual.
Relació de l’evolució d’aquests models

amb el desenvolupament de les societats
avançades.

Reflexió sobre possibles propostes de
futur per a l’esport.

e) Continguts d’ actituds:
1. Actitud de tolerància i antidogmatisme

vers el fenomen esportiu, en les societats
actuals.

2. Cordialitat, respecte, tolerància, espe-
rit obert i amabilitat en el tracte amb la resta
de companys i companyes.

3. Motivació pròpia i de les persones par-
ticipants durant el desenvolupament dels
debats i les postes en comú, referents a la
quantitat i la qualitat de la pràctica esporti-
va de la població a analitzar.

4. Capacitat d’escoltar i guardar el torn
de paraula en la realització de les posades
en comú.

5. Interès en comprendre la presentació,
el procés i els resultats de les anàlisis soci-
ològiques de l’esport.

B) Bloc específic

CRÈDIT 1

Desenvolupament professional II

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar el perfil, el marc legal, les com-

petències i l’àmbit professional i funcional
del tècnic/la tècnica d’esport.

Definir les responsabilitats civils i penals
derivades de l’exercici professional del

tècnic o la tècnica d’esport.
Identificar les diferents opcions d’associ-

acionisme professional existents a nivell
internacional, estatal i autonòmic.
Sintetitzar els condicionants existents en

un codi deontològic professional.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tècnic o tècnica d’esport:
Marc legal.
Competència professional.
Àmbit professional i funcional.
2. Associacionisme professional:
Origen de la professió.
Organitzacions professionals internacio-

nals, estatals i autonòmiques.
Deontologia professional.
3. Sector dels esports de muntanya i es-

calada a l’estranger:
Condicions laborals.
Experiències professionals.

d) Continguts de procediments:
1. Identificació del perfil professional del

tècnic o tècnica d’esport en alta muntanya:
Identificació del currículum formatiu.
Identificació del marc legal.
Identificació de les competències profes-

sionals.
Delimitació de l’àmbit professional.
Identificació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.
2. Caracterització del sector dels esports

de muntanya a l’estranger:
Identificació de les similituds i diferències

en la pràctica professional.
Identificació de l’equivalència de les titu-

lacions.
Comparació dels currículums formatius.
Comparació de les competències profes-

sionals.
Comparació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.

e) Continguts d’ actituds:
1. Constància en detectar, corregir i re-

visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors.

2. Coneixement de l’estructuració legal i
federativa dels esports de muntanya.

3. Coneixement de les causes jurídiques,
les conseqüències i les cobertures de la
Responsabilitat Civil.

4. Acceptació de les normes i les respon-
sabilitats assignades.

5. Consciència del deure o de la tasca
assignada.

6. Comunicació amb les persones supe-
riors per valorar el treball i reconduir-lo, si
cal.

7. Interès per l’actualització de la infor-
mació .

8. Acceptació de l’altra persona, les opi-
nions i els judicis aliens.

9. Cordialitat i respecte envers els/les al-
tres professionals amb què es relaciona.

10. Creativitat en la recerca de les formes
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d’actuació i d’organització de les tasques i
les accions relacionades amb la professió.

11. Interès pels nous coneixements i mo-
dificacions que es produeixin en relació amb
l’estructuració i normativa de la professió.

CRÈDIT 2

Coneixement del medi

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els principals tipus de roques

a partir de l’observació directa i la utilització
de diferents proves.

Relacionar els tipus de roques amb les
característiques del paisatge, tenint en
compte els agents erosius i la tectònica de
la zona.

Identificar els elements geològics relaci-
onats amb els agents erosius.

Situar les principals serralades i els prin-
cipals accidents geogràfics de la terra i, en
especial, de Catalunya.

Localitzar les principals zones de pràcti-
ca esportiva de muntanya de la Península
Ibèrica i, en especial, de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies vege-
tals de muntanya de Catalunya, a partir de
la visualització directa.

Situar les espècies vegetals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies ani-
mals de muntanya de Catalunya, a partir de
la seva visualització directa o dels seus ras-
tres.

Situar les espècies animals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Identificar els efectes de l’actuació dels/
les esportistes sobre el medi, en els dife-
rents ambients de muntanya.

Determinar el contingut, la metodologia i
els recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, tenint en compte les característi-
ques de les diferents modalitats esportives
de muntanya.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Geologia:
Roques.
Eres geològiques.
Paisatge i agents erosius. Rius i glaceres.
Paisatge i tectònica.
2. Geografia de les muntanyes de la ter-

ra:
Serralades de l’àrea europea-mediterrà-

nia.
Accidents geogràfics de les serralades de

l’àrea europea mediterrània.
Serralades de la resta del món.
Accidents geogràfics de les diferents ser-

ralades del món.
Geografia de les zones d’escalada, els en-

gorjats i l’alta muntanya de la Península
Ibèrica.

3. Geografia i geologia de Catalunya:
Geografia i geologia de les unitats de

relleu de Catalunya: Pirineus i Prepirineus,
Depressió Central i Serralades Costaneres.

Geografia de les zones d’escalada, els en-
gorjats i l’alta muntanya de Catalunya.

Geologia de les zones d’escalada, els en-
gorjats i l’alta muntanya de Catalunya.

4. Vegetació de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, altura, ori-

entació i materials en relació amb la vege-
tació.

Vegetació de muntanya de Catalunya:
boscos, prats, tarteres i codines, penya-
segats, engorjats, vegetació de ribera i de
mulladius i vegetació ruderal i nitròfila.

Vegetació de muntanya de la Península
Ibèrica.

5. Fauna de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, altura i ve-

getació en relació amb la fauna.
Fauna de muntanya de Catalunya.
Fauna de muntanya de la Península Ibè-

rica.
6. Riscos i impacte dels esports de mun-

tanya en el medi ambient:
Excursionisme.
Escalada.
Descens d’engorjats.
Alpinisme.
Esquí.

d) Continguts de procediments:
1. Interpretació de les característiques del

paisatge amb relació a l’activitat esportiva:
Identificació dels principals tipus de ro-

ques a partir de l’observació directa i la uti-
lització de diferents proves.

Determinació de les relacions entre els
agents erosius, la tectònica i les roques amb
el paisatge.

Identificació dels elements geològics re-
lacionats amb els agents erosius.

Relació entre el paisatge i les activitats
d’alta muntanya.

2. Localització dels elements geogràfics:
Identificació de les principals serralades i

els principals accidents geogràfics de la
terra, de la Península Ibèrica i de Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
serralades i els principals accidents geogrà-
fics de la terra, de la Península Ibèrica i de
Catalunya.

Identificació de les principals zones de
pràctica d’alta muntanya de la Península
Ibèrica i Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
zones de pràctica d’alta muntanya de la Pe-
nínsula Ibèrica i Catalunya.

3. Reconeixement de les principals espè-
cies vegetals de muntanya de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ve-
getals de muntanya i d’alta muntanya per
observació directa.

Situació de les diferents espècies vege-
tals en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les diferents espècies vege-
tals d’alta muntanya amb relació al tipus de
roques, l’orientació i d’altres característiques
ambientals.

4. Reconeixement de les principals espè-
cies animals de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ani-
mals de muntanya i d’alta muntanya per ob-
servació directa i dels seus rastres.

Situació de les principals espècies animals
en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les espècies animals d’alta mun-
tanya segons les característiques de la zona.

5. Determinació de les activitats a realit-
zar en relació amb la protecció del medi de
muntanya:

Identificació de l’actuació dels/les espor-
tistes sobre el medi, en els diferents ambi-
ents de muntanya, i en especial, en l’alta
muntanya.

Determinació del contingut, metodologia
i recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, tenint en compte les característi-
ques de les diferents modalitats esportives
de muntanya, i en especial d’alta muntanya.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la selecció de

les fonts d’informació sobre les caracterís-
tiques geogràfiques, geològiques, botàni-
ques i faunístiques de la zona.

2. Determinació en la metodologia utilit-
zada per a la realització d’activitats espor-
tives, tenint en compte la protecció del medi
ambient.

3. Acceptació de les normes i les respon-
sabilitats assignades.

4. Col·laboració en la protecció del medi
natural.

5. Interès per l’actualització de la infor-
mació mediambiental i sobre aspectes de
la zona que puguin ser significatius per a
l’activitat.

6. Col·laboració amb altres professionals
en l’obtenció de dades sobre la meteorolo-
gia, les característiques geològiques, geo-
gràfiques, botàniques i faunístiques de la
zona.

7. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

8. Rigor en l’obtenció i anàlisi de les
dades i en l’execució del treball.

9. Autosuficiència en la recerca i tracta-
ment de la informació.

10. Interès pel missatge i per la persona
interlocutora.

11. Motivació de les persones partici-
pants cap a les conductes de respecte al
medi.

12. Interès per donar la informació sobre
les característiques de la zona a les perso-
nes participants.

13. Interès pels nous coneixements i els
avenços científics que es produeixin amb
relació al medi.

14. Observació de les normes de con-
ducta i seguretat en el medi natural.

15. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

16. Ús d’elements que no perjudiquin el
medi ambient.

CRÈDIT 3

Psicologia dels esports de muntanya i es-
calada

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar i aplicar els recursos psicolò-

gics per millorar el treball com a tècnic/a i
el rendiment dels/les esportistes.

Identificar les característiques i perfil psi-
cològic dels/les esportistes que practiquen
les activitats de muntanya.

Conèixer les característiques intrínseques
dels esports de muntanya.

Identificar els trets diferencials entre els/
les esportistes de les diverses modalitats
d’esports de muntanya.
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Diferenciar les característiques i el perfil
psicològic del tècnic/la tècnica d’esports de
muntanya, d’acord a les diferents modali-
tats d’actuació: guia, entrenador o entrena-
dora i monitor o monitora/professor o pro-
fessora.

Valorar la importància de l’estatus i l’estil
personal del tècnic/la tècnica.

Aplicar recursos per a la pròpia motiva-
ció com a tècnic o tècnica.

Adequar la funció del tècnic/la tècnica,
mitjançant eines psicològiques, a la diversi-
tat del grup o dels seus membres, i a les
característiques de les tasques a desenvo-
lupar.

Saber actuar amb persones o grups tipi-
ficats com a difícils, o en situacions límit.

Identificar i aplicar les tècniques d’acti-
vació, relaxació, concentració, visualització,
construcció de la confiança i cohesió de
grup per a la millora del rendiment esportiu.

Elaborar i aplicar un pla d’actuació per a
la millora dels aspectes psicològics.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tríada por/risc/perill:
Identificació de la tríada com a elements

psicològics genuïns en la pràctica dels es-
ports de muntanya.

Conceptualització de la tríada.
2. Binomi actuació/reflexió:
Identificació del binomi fonamental actu-

ació/reflexió com a element intrínsec de la
psicologia dels practicants dels esports de
muntanya.

Conceptualització del binomi.
3. Mestratge:
Conceptualització del mestratge com ele-

ment volitiu i central en la psicologia del
tècnic/la tècnica dels esports de muntanya.

Transmissió de coneixements i experièn-
cia.

Autolimitació.
Voluntat de transmissió i elements didàc-

tics.
4. Estatus i estil personal del tècnic/la

tècnica dels esports de muntanya:
Elements vocacionals.
Sosteniment de l’estatus del tècnic/la tèc-

nica dels esports de muntanya.
5. Grup:
Característiques dels trets comuns de les

persones membres del grup.
Característiques de la diversitat de les per-

sones membres del grup.
6. Situacions límit:
Definicions dels casos i situacions límit.
Tipificacions dels casos i situacions límit

segons les característiques de la situació i
les característiques personals individuals o
de grup.

7. Tècniques per a la millora del rendi-
ment esportiu:

Activació.
Relaxació.
Concentració.
Visualització.
Construcció de confiança.
Cohesió del grup.
8. Pla d’actuació:
Elaboració.
Jerarquització dels elements.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi i identificació dels diversos ele-

ments objectius i subjectius que intervenen
en la tríada por/risc/perill:

Identificació dels coneixements previs i
l’experiència.

Valoració de la nova situació.
Identificació dels requeriments tècnics,

instrumentals, físics i psíquics.
2. Anàlisi de procés de les seqüències re-

flexió/actuació/reflexió/actuació (R-A):
Aplicació dels criteris d’establiment de

les jerarquitzacions pertinents en els bino-
mis R-A.

Valoració de la dimensió temporal.
Anàlisi dels elements de la lògica subjec-

tiva: instant de veure, temps per compren-
dre, moment de concloure.

3. Anàlisi dels elements clau del mestrat-
ge:

Anàlisi de la transmissió de coneixements.
Valoració de l’experiència.
Determinació de l’autolimitació.
Anàlisi de la voluntat de transmissió.
Identificació dels elements didàctics.
4. Anàlisi de l’estatus i l’estil personal del/

la professional:
Anàlisi de la professionalitat, la il·lusió, la

responsabilització envers l’alumnat o clien-
tela i sosteniment del rol i funcions del/la pro-
fessional.

5. Anàlisi de les diferents poblacions de
treball:

Anàlisi del grup.
Caracterització del grup segons les per-

sones que el componguin.
Determinació dels recursos.
6. Tipificació de les situacions definibles

com a límit:
Identificació de les situacions límit segons

les característiques de la situació.
Identificació de les situacions límit segons

les característiques personals individuals o
de grup.

Determinació dels recursos d’intervenció.
7. Aplicació de les tècniques d’activació,

relaxació, concentració, visualització, cons-
trucció de l’autoconfiança i cohesió de grup:

Anàlisi de la situació inicial.
Explicació de les accions que es porta-

ran a terme.
Comprovació del compliment de les ne-

cessitats i condicions de partida.
Execució de les accions segons els pro-

tocols establerts d’acord amb la tècnica a
aplicar.

Verificació del compliment de les indica-
cions per part de les persones participants.

8. Elaboració d’un pla d’actuació:
Identificació de les característiques de les

persones destinatàries del pla.
Determinació dels objectius: selecció dels

aspectes psicològics que cal millorar.
Modificació del pla d’actuació a partir de

les experiències adquirides, tot aplicant-hi
les tècniques i habilitats necessàries per tal
de millorar-lo.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de les activitats.

2. Introducció permanent dels elements
racionals i racionalitzables que permeten la
consecució dels objectius proposats amb el
mínim de riscos i esforços a realitzar.

3. Responsabilitat i professionalitat en les
tasques a desenvolupar.

4. Claredat i compromís personal en la
transmissió dels estímuls.

5. Rigor i claredat en tots els elements
didàctics que han de facilitar o possibilitar
la realització del pla d’actuació.

6. Interès pel camp de la motivació de la
clientela per comprendre el sentit i benefi-
cis psicològics i personals que li pot com-
portar la pràctica d’esports de muntanya,
fins i tot en grups de població que requerei-
xen especial atenció.

7. Respecte per les diferències i com-
prensió per les dificultats alienes, encara que
sigui en detriment dels objectius proposats.

8. Il·lusió en la pràctica dels esports de
muntanya, tot i considerant els riscos que
comporten.

9. Incorporació, a través de la pròpia ex-
periència, de la distinció por/perill, de cara
a obtenir la màxima eficàcia de l’empresa
proposada.

10. Satisfacció, curiositat i interès per les
relacions interpersonals.

11. Rigor en l’aprenentatge de les tècni-
ques de millora del rendiment esportiu.

12. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 4

Formació tècnica i metodologia de l’ense-
nyament de l’alpinisme

a) Durada: 45 hores (10 de teòriques+35
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar les característiques i prestaci-

ons de l’equip i el material de l’alpinista.
Relacionar i seleccionar l’equip i el mate-

rial adient amb les condicions del medi i
l’activitat.

Identificar els diferents elements gestuals
de la tècnica de progressió en roca, neu,
glaç i mixt.

Identificar els principis físics i mecànics
de l’escalada en alta muntanya.

Escalar amb eficàcia en roca, neu, glaç i
mixt, en tècnica lliure i artificial.

Identificar els diferents elements de les
tècniques de protecció en l’alta muntanya.

Assegurar amb eficàcia les altres perso-
nes components de la cordada.

Aplicar correctament les tècniques de
protecció per garantir la pròpia seguretat
mentre s’escala en roca, neu, glaç i mixt.

Identificar els diferents sistemes de gra-
duació de les ressenyes d’alpinisme i cas-
cades de glaç.

Interpretar i confeccionar ressenyes d’al-
pinisme i cascades de glaç.

Planificar les intervencions docents en al-
pinisme, assegurant la realització de la pro-
gramació general, les sessions, el disseny
d’exercicis i l’elaboració de fitxes d’activi-
tats.

Preparar materials i instal·lacions per tal
de poder impartir classes d’alpinisme se-
gons la programació.

Identificar indrets idonis per l’ensenya-
ment de l’alpinisme, d’acord amb les sessi-
ons.

Aplicar la sistemàtica de la programació
i organització d’activitats d’alpinisme.

Aplicar convenientment la intervenció di-
dàctica en alpinisme, mitjançant la transmis-
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sió de coneixements, les demostracions, la
realització d’activitats i la correcció.

Obtenir dades i registres per tal de valo-
rar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material per l’alpinisme:
Equip personal bàsic.
Equip de protecció individual.
Material bàsic: tipus, característiques tèc-

niques, utilitats, idoneïtat, adequació, con-
servació i manteniment.

Material específic d’escalada en glaç: ti-
pus, característiques tècniques, utilitats,
idoneïtat, adequació, conservació i mante-
niment.

2. Tècniques de progressió i escalada en
l’alta muntanya:

Biomecànica i física de la progressió i l’es-
calada en l’alta muntanya.

Tècniques de progressió lliure i artificial
en roca

Tècniques de progressió artificial.
Tècniques de progressió en neu.
Tècniques de progressió en glaç.
Tècniques de progressió en mixt.
3. Tècniques de protecció en l’alpinisme:
Tècniques d’autoassegurament en roca,

neu, glaç i mixt.
Tècniques d’autodetenció en neu.
Ancoratges de protecció en roca, neu i

glaç.
Cadena de seguretat.
Tècniques d’assegurament al primer/a o

al segon/a de cordada, en roca, neu i glaç.
4. Ressenyes i escales de dificultat:
Tipus de ressenyes.
Escales de dificultat en roca, neu, glaç i

mixt.
Simbologia i interpretació: dificultat, mor-

fologia geològica, longitud dels trams, des-
nivells, altres.

Confecció de ressenyes: informació ne-
cessària, tecnologia.

5. Didàctica:
Planificació de la intervenció didàctica en

alpinisme: situació inicial, fins i objectius,
programació de sessions, disseny d’exerci-
cis, producció de fitxes d’activitats.

Recursos metodològics de la didàctica de
l’alpinisme.

Avaluació del procés d’aprenentatge: ob-
jecte a avaluar, tipus, mètodes.

d) Continguts de procediments:
1. Coneixement de l’equip i material per

a la pràctica de l’alpinisme:
Identificació de l’equip personal i de pro-

tecció de l’alpinista.
Anàlisi de les característiques de l’equip

personal i de protecció de l’alpinista.
Utilització correcta de l’equip personal i

de protecció.
Aplicació del correcte manteniment i con-

servació de l’equip personal i de protecció
de l’alpinista.

Identificació de la tipologia del material
d’alpinisme i de cascades de glaç.

Anàlisi de les característiques del materi-
al d’alpinisme i de cascades de glaç.

Utilització correcta del material d’alpinis-
me i de cascades de glaç.

Aplicació del correcte manteniment i con-
servació del material d’alpinisme i de cas-
cades de glaç.

2. Progressió en alta muntanya:
Identificació i execució dels elements tèc-

nics gestuals de la progressió i escalada
lliure en roca, neu, glaç i mixt.

Identificació i execució dels elements tèc-
nics gestuals de la progressió i escalada ar-
tificial en roca, neu, glaç i mixt.

3. Protecció en l’alpinisme:
Identificació i execució de la tècnica d’au-

toassegurament en roca neu i glaç.
Identificació i execució de la tècnica d’au-

todetenció en neu.
Identificació dels ancoratges de protec-

ció en roca, neu i glaç.
Construcció o col·locació correcta dels

ancoratges de protecció en roca, neu i glaç.
Identificació dels elements de la cadena

de seguretat i el seu comportament físic.
Identificació dels elements tècnics d’as-

segurament al/la primer/a o al/la segon/a de
cordada en roca, neu i glaç.

Aplicació dels elements tècnics d’asse-
gurament al/la primer/a o al/la segon/a de
cordada, en roca, neu i glaç.

4. Interpretació i elaboració de ressenyes:
Identificació dels diferents tipus de res-

senyes.
Identificació de les diferents escales de

dificultat en roca, neu i glaç, en lliure i arti-
ficial.

Interpretació de la simbologia de la difi-
cultat, morfologia, longitud, desnivell, etc.

Elaboració de ressenyes d’alpinisme i de
cascades de glaç.

5. Didàctica de l’alpinisme:
Planificació de la intervenció didàctica en

l’alpinisme: programació general, programa-
ció de sessions, disseny d’exercicis, produc-
ció de fitxes d’activitats.

Aplicació de la intervenció didàctica en
l’alpinisme: preparació de les instal·lacions,
comunicació, demostració i realització de les
activitats i correcció dels exercicis.

Avaluació del procés d’aprenentatge.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de l’activitat programada i en la modificació
de les activitats si es detecta una diferència
significativa en el nivell de les persones
participants respecte al previst.

2. Ordenació en la planificació, la selec-
ció, la verificació i el manteniment del ma-
terial i l’equip.

3. Rigor i ordre en la transmissió de co-
neixements.

4. Acceptació de les normes i les respon-
sabilitats assignades.

5. Aprofitament dels recursos disponi-
bles.

6. Consciència del propi deure i de les
repercussions que es poden derivar del seu
incompliment.

7. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de material, equip,

progressió, seguretat, etc., en terreny
d’alta muntanya.

8. Participació en programes de forma-
ció relacionats amb l’alpinisme, quant a
material, equip, didàctica, progressió, segu-
retat, etc.

9. Coordinació amb els companys i com-
panyes.

10. Determinació en l’execució de les
tècniques pròpies de l’activitat i en les solu-

cions aplicades a situacions d’emergència.
11. Cordialitat i amabilitat en el tracte.
12. Aparença personal de calma i segu-

retat en situacions adverses o tràgiques.
13. Observació de les normes higienico-

sanitàries.
14. Observació de les normes bàsiques

d’ús i conservació de les instal·lacions, les
ascensions i els itineraris, en especial de les
normes de comportament i ús dels refugis
de muntanya.

CRÈDIT 5

Formació tècnica i metodològica de l’ense-
nyament de l’esquí de muntanya

a) Durada: 45 hores (10 de teòriques+35
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar el material i equip de l’esquí de

muntanya.
Conèixer les principals operacions de

manteniment i/o millora del material i equip
a utilitzar.

Relacionar i seleccionar l’equip i el mate-
rial adient amb les condicions del medi i de
l’activitat.

Identificar, executar i demostrar els prin-
cipals gestos tècnics en terrenys ascen-
dents, plans i descendents.

Relacionar el lloc i moment d’utilització
dels diferents gestos tècnics.

Identificar els principis de biomecànica
que intervenen en els gestos tècnics de l’es-
quí de muntanya.

Identificar els components anatomicofisi-
ològics i les variables de l’entorn que con-
dicionen la utilització d’un gest tècnic de-
terminat.

Aplicar la sistemàtica de la programació
i organització d’activitats d’esquí de mun-
tanya.

Aplicar la metodologia de l’ensenyament
de l’esquí de muntanya.

Planificar les intervencions docents en al-
pinisme, assegurant la realització de la pro-
gramació general, les sessions, el disseny
d’exercicis i l’elaboració de fitxes d’activi-
tats.

Seleccionar itineraris adequats a la pràc-
tica de l’esquí de muntanya segons criteris
metodològics.

Seleccionar itineraris adequats als objec-
tius generals i específics de la sortida.

Efectuar recorreguts d’esquí de munta-
nya de nivell tècnic mitjà i dificultat mitjana,
en condicions d’orientació difícils.

Aplicar les tècniques de seguretat de l’es-
quí de muntanya als i a les esportistes o al
grup, tenint en compte les característiques
de l’itinerari.

Seqüenciar les actuacions per augmen-
tar la seguretat d’una sortida.

Conèixer els trets generals dels regla-
ments de les competicions d’esquí de mun-
tanya autonòmics, estatals i internacionals.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material per a l’esquí de mun-
tanya:

Equip general de la persona esquiadora
de muntanya.
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Material específic de l’esquí de muntanya:
esquís, fixacions, botes, bastons, pells i
altres.

Preparació i manteniment del material es-
pecífic.

2. Tècniques de progressió amb esquís
per alta muntanya:

Concepte de gest tècnic model i adap-
tat.

Lliscament, conducció, viratges, passos
i voltes.

Tipus de locomoció i canvis.
Canvis i transport d’esquís.
Progressió en terrenys ascendents: pas-

sos bàsics i voltes.
Progressió en terrenys plans: progressió

amb pells i sense pells.
Progressió en terreny descendent: biome-

cànica i cinesiologia del descens, trajectò-
ries de descens i tipus de viratge.

3. Metodologia de l’ensenyament de l’es-
quí de muntanya:

Planificació de la intervenció didàctica en
l’esquí de muntanya: situació inicial, fins i
objectius, programació de sessions, disseny
d’exercicis i fitxes d’activitats.

Espais i condicions adequats per a l’en-
senyament.

Explicació i demostració d’un gest tèc-
nic.

Execució per l’alumnat d’un gest tècnic.
Avaluació, correcció i exercicis d’assimi-

lació i millora tècnica.
Factors que afecten el procés d’aprenen-

tatge.
4. Sistemàtica de la programació i orga-

nització d’activitats d’esquí de muntanya:
Establiment d’objectius.
Elecció de l’itinerari d’acord amb els ob-

jectius que es proposen.
Avaluació i prevenció de riscos.
Estratègia, aspectes tàctics i logística de

la sortida.
Seqüenciació d’actuacions per augmen-

tar la seguretat d’una sortida.
5. Itineraris d’esquí de muntanya:
Fonts d’informació amb significació per

al disseny d’itineraris: mapes, guies, predic-
ció meteorològica, dades nivals, etc.

Grau de nivell físic, dificultat i exposició
de l’itinerari.

Ressenyes i escales de dificultat.
Simbologia i interpretació de ressenyes:

dificultat, morfologia geològica, longitud dels
trams, desnivells, altres.

Orientació en terrenys nevats.
6. Competicions d’esquí de muntanya:
Principals tipus de competicions.
Organigrama dels organismes responsa-

bles de l’esport.
Competicions d’esquí de muntanya au-

tonòmiques, estatals i internacionals.

d) Continguts de procediments:
1. Preparació i manteniment de l’equip i

material específic:
Identificació de l’equip i material neces-

sari.
Preparació de l’equip i el material per a

l’activitat.
Aplicació de les mesures per al manteni-

ment i conservació de l’equip personal i de
protecció de la persona esquiadora de
muntanya.

2. Progressió amb esquís:

Identificació de les característiques del
terreny.

Realització dels gestos tècnics més adi-
ents segons el tipus de terreny.

Valoració del moment i la necessitat d’un
canvi de moviment gestual de l’esquí de
muntanya.

Realització dels canvis gestuals de movi-
ments, en cas necessari.

3. Metodologia de l’ensenyament:
Planificació de la intervenció didàctica en

esquí de muntanya: programació general,
programació de sessions, disseny d’exerci-
cis, producció de fitxes d’activitats.

Elecció de l’espai adequat per a l’ense-
nyament.

Elecció de la metodologia a utilitzar per a
l’ensenyament.

Aplicació dels principis metodològics en
l’ensenyament de l’esquí de muntanya.

4. Sistemàtica en la realització d’activi-
tats d’esquí de muntanya:

Determinació d’objectius principals i se-
cundaris de l’activitat.

Seqüenciació de la programació de l’ac-
tivitat.

Identificació dels principals aspectes a
tenir en compte dins de la programació.

Utilització de les fonts d’informació i ei-
nes de valoració.

5. Realització d’itineraris d’esquí de mun-
tanya:

Preparació de la sortida.
Orientació i fixació de punts.
Aplicació dels gestos tècnics més adients

segons les característiques del medi i de les
persones participants.

Valoració de l’esforç físic i del nivell tèc-
nic necessaris i de l’exposició de l’itinerari.

Modificació de l’itinerari, en cas neces-
sari.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la selecció

d’exercicis i progressions d’aprenentatge
adequats a les característiques de les per-
sones participants i als objectius del pro-
grama.

2. Presa de decisions davant de les inci-
dències que es puguin produir relacionades
amb el medi, el material o les persones
durant el desenvolupament de l’activitat.

3. Justificació de les decisions preses en
les instruccions que es donen als/les espor-
tistes.

4. Comprovació sistemàtica del material
i l’equip necessari per a l’activitat.

5. Autocorrecció en la realització dels
gestos tècnics.

6. Constància en la detecció i correcció
dels errors en les actuacions de les perso-
nes participants.

7. Eficàcia a l’hora d’obtenir la satisfac-
ció de les persones participants quant als
aprenentatges adquirits i al foment de les
relacions interpersonals en el grup.

8. Distribució correcta del temps i els re-
cursos o materials disponibles a l’hora de
desenvolupar les activitats programades.

9. Seqüència i ordenació de les accions
en el desenvolupament de les activitats

d’ensenyament i en el manteniment del
material.

10. Coordinació de les persones que par-
ticipen en la realització de les tasques co-

munitàries que comporti l’activitat.
11. Coordinació de l’equip humà sota la

seva responsabilitat.
12. Puntualitat en l’inici i la finalització de

l’itinerari o l’activitat programada.
13. Compliment de les normes higienico-

sanitàries, mediambientals i d’ús i conser-
vació de les instal·lacions, del medi i dels
itineraris.

14. Disposició d’aprendre de les altres
persones en aspectes nous o que no es
dominin prou.

15. Col·laboració amb altres professio-
nals de l’equip de treball.

16. Seguretat en la pràctica de l’esquí de
muntanya i en la direcció del grup de per-
sones participants.

17. Autoavaluació de les activitats realit-
zades.

18. Cordialitat, respecte, tolerància, es-
perit obert i amabilitat en el tracte amb els/
les esportistes implicats/ades i amb els/les
altres professionals que participen en la
realització de l’activitat.

19. Motivació dels/les esportistes cap a
les conductes de protecció del medi.

20. Interès per les innovacions de mate-
rial i l’assimilació de millores tècniques a
l’esquí de muntanya, i per a millorar el re-
sultat, la presentació i el procés de les ac-
tivitats.

21. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

22. Disposició de treball personal ade-
quada a la situació.

23. Recerca de noves actuacions que
siguin atractives i que motivin.

24. Respecte als diversos nivells d’exe-
cució tècnica o de la condició física dels/
les esportistes.

25. Constància i esforç per millorar la tèc-
nica i/o durant l’aprenentatge d’altres tèc-
niques noves.

26. Netedat en el vestuari i en el mante-
niment de l’equip específic d’esquí de mun-
tanya.

CRÈDIT 6

Formació tècnica i metodològica de l’ense-
nyament de l’escalada

a) Durada: 65 hores (25 de teòriques+40
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar les característiques de l’equip

bàsic i el material de l’escaladora o l’esca-
lador.

Identificar els diferents elements gestuals
de la tècnica de progressió en escalada.

Identificar els principis físics i mecànics
de l’escalada.

Escalar amb eficàcia en tècnica lliure i en
tècnica artificial.

Identificar els diferents elements de la tèc-
nica de protecció en escalada.

Assegurar amb eficàcia a d’altres perso-
nes escaladores.

Aplicar correctament les tècniques de
protecció per garantir la pròpia seguretat
mentre s’escala.

Interpretar i elaborar ressenyes d’escala-
da.

Aplicar la sistemàtica de la programació
i organització d’activitats d’escalada.
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Planificar les intervencions docents en es-
calada assegurant la realització de la pro-
gramació general, les sessions, el disseny
d’exercicis i la producció de fitxes d’activi-
tats.

Preparar materials i instal·lacions per tal
de poder impartir classes d’escalada segons
la programació.

Aplicar convenientment la intervenció di-
dàctica en escalada mitjançant la transmis-
sió d’informació, les demostracions, la rea-
lització d’activitats i la correcció.

Obtenir dades i registres per tal de valo-
rar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Interpretar els reglaments de competici-
ons d’escalada.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material d’escalada:
Equip personal bàsic: vestimenta, calçat.
Material bàsic: tipus, característiques, uti-

litats i manteniment.
Material per a escalada en grans parets:

tipus, característiques, utilitats i manteni-
ment.

2. Tècnica de progressió en escalada:
Biomecànica i física de l’escalada.
Tècnica lliure de progressió.
Tècnica artificial de progressió.
3. Tècnica de protecció en escalada:
Tècnica d’assegurament en l’escalada en

bloc.
Cadena de seguretat.
Tècnica d’assegurament al primer/a de

cordada: des del terra, des de la reunió.
Tècnica d’assegurament al segon/a de

cordada: des del terra, des de la reunió.
4. Ressenyes i escales de dificultat:
Tipus de ressenyes.
Escales de dificultat: en lliure, en artifici-

al.
Simbologia i interpretació: dificultat, mor-

fologia, metres, altres.
Confecció de ressenyes: informació ne-

cessària, tecnologia.
5. Sistemàtica de la programació i orga-

nització d’activitats d’escalada:
Establiment d’objectius.
Elecció de l’itinerari d’acord amb els ob-

jectius.
Avaluació i prevenció de riscos.
Estratègia, aspectes tàctics i logística de

la sortida.
Seqüenciació d’actuacions per augmen-

tar la seguretat d’una sortida.
6. Didàctica de l’escalada:
Planificació de la intervenció didàctica en

l’escalada: situació inicial, fins i objectius,
programació de sessions, activitats i exer-
cicis.

Recursos metodològics de la didàctica de
l’escalada.

Avaluació: objecte a avaluar, tipus, mèto-
des.

7. Reglaments de competició:
Reglament de la Federació Espanyola

d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME)
de competicions d’escalada.

Reglament Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC) de competici-
ons d’escalada.

Altres reglaments de competicions d’es-
calada.

d) Continguts de procediments:
1. Preparació de l’equip i material d’es-

calada:
Identificació de l’equip personal i del ma-

terial bàsic de l’escalador i l’escaladora.
Anàlisi de les característiques de l’equip

personal i del material bàsic de l’escalador
i l’escaladora.

Utilització correcta de l’equip i el material
bàsic.

Aplicació del correcte manteniment de l’e-
quip personal i del material bàsic de l’esca-
lador i l’escaladora.

2. Progressió en l’escalada:
Identificació dels elements tècnics gestu-

als de la progressió en escalada lliure o en
escalada artificial, segons el cas.

Execució dels elements tècnics gestuals
de la progressió en escalada lliure o en es-
calada artificial, segons el cas.

3. Protecció en escalada:
Identificació dels elements tècnics de l’as-

segurament en escalada en bloc.
Execució dels elements tècnics de l’as-

segurament en escalada en bloc.
Identificació dels elements de la cadena

de seguretat i el seu comportament físic.
Identificació dels elements tècnics de l’as-

segurament al primer/a o al segon/a de
cordada des del terra i des de la reunió.

Aplicació dels elements tècnics de l’as-
segurament al primer/a o al segon/a de
cordada des del terra i des de la reunió.

4. Interpretació i elaboració de ressenyes:
Identificació dels diferents tipus de res-

senyes.
Identificació de les diferents escales de

dificultat en lliure i en artificial.
Interpretació de la simbologia de la difi-

cultat, la morfologia, els metres, etc.
Elaboració de ressenyes d’escalada
5. Realització d’activitats d’escalada:
Determinació dels objectius principals i

secundaris de l’activitat.
Elecció de l’itinerari en funció dels objec-

tius.
Avaluació i prevenció de riscos.
Selecció de l’estratègia, els aspectes tàc-

tics i la logística de la sortida.
Seqüenciació d’actuacions per augmen-

tar la seguretat de la sortida.
6. Aplicació de la metodologia de l’ense-

nyament de l’escalada:
Planificació de la intervenció didàctica en

escalada: programació general, programa-
ció de sessions, disseny d’exercicis, produc-
ció de fitxes d’activitats.

Aplicació de la intervenció didàctica en
l’escalada: preparació de les instal·lacions,
comunicació, demostració i realització de les
activitats, correcció dels exercicis.

Avaluació del procés d’aprenentatge.
7. Aplicació dels reglaments de compe-

tició:
Interpretació del reglament FEDME de

competicions d’escalada.
Interpretació del reglament FEEC de com-

peticions d’escalada.
Familiarització amb d’altres reglaments de

competicions d’escalada.

e) Continguts d’actituds:
1. Detecció de situacions que s’allunyin

de la planificació.
2. Presa de decisions davant de les inci-

dències aparegudes durant l’escalada.

3. Rigor en la selecció, preparació, revi-
sió i conservació de l’equip i material ne-
cessaris.

4. Acompliment de la programació.
5. Respecte de les normes i els regla-

ments.
6. Acceptació de les responsabilitats as-

signades com a tècnic/a d’escalada.
7. Aplicació de les mesures de seguretat

en l’escalada.
8. Col·laboració amb altres tècnics o tèc-

niques.
9. Confiança amb l’alumnat, altres per-

sones col·laboradores, i amb el company o
companya de cordada.

10. Autoconfiança amb les pròpies capa-
citats tècniques i les decisions preses du-
rant les activitats d’escalada.

11. Esperit de superació.
12. Valoració de les pròpies capacitats

tècniques.
13. Respecte per les decisions preses

per d’altres tècnics o tècniques.
14. Amabilitat amb l’alumnat i la cliente-

la.
15. Recerca de nous coneixements res-

pecte de materials i tècniques d’escalada.
16. Creativitat en el disseny d’activitats i

itineraris.
17. Actitud positiva davant de les dificul-

tats derivades de l’escalada.
18. Respecte pel medi ambient.
19. Valoració de les condicions ambien-

tals de l’escalada.

CRÈDIT 7

Entrenament de l’excursionisme

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els requeriments físics i psíquics

per a la pràctica de l’excursionisme.
Identificar les principals estructures ana-

tòmiques implicades en l’excursionisme.
Seleccionar i aplicar els mètodes adients

per a l’escalfament previ i per a la recupe-
ració posterior a l’activitat excursionista.

Identificar i aplicar els mètodes, sistemes
i exercicis per al desenvolupament de les
capacitats motrius i per a la millora de la
tècnica i l’estratègia en excursionisme.

Planificar l’entrenament, establint els ob-
jectius i la periodització, a partir de les pos-
sibilitats i les necessitats de la persona
esportista.

Avaluar l’entrenament i la millora de les
capacitats motrius, tècniques i estratègi-
ques.

Seleccionar i aplicar les proves per a la
valoració de les capacitats motrius, tècni-
ques i estratègiques.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. L’excursionisme com a activitat física:
Requeriments físics i psíquics.
Estructures anatòmiques implicades.
Mètodes per a l’escalfament i la recupe-

ració de l’activitat excursionista.
2. Planificació de l’entrenament:
Situació inicial: capacitats físiques i recur-

sos disponibles.
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Objectius de l’entrenament.
Criteris de planificació.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

3. Entrenament:
Entrenament de les capacitats motrius:

mètodes, sistemes i exercicis.
Entrenament de la tècnica i estratègia:

mètodes, sistemes i exercicis.
4. Avaluació de l’entrenament:
Elements de control de l’entrenament.
Proves per a la valoració de les capaci-

tats motrius, la tècnica i l’estratègia.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de l’excursionisme com a acti-

vitat física:
Identificació dels requeriments físics per

a la pràctica de l’excursionisme.
Identificació dels requeriments psíquics

per a la pràctica de l’excursionisme.
Identificació de les parts anatòmiques im-

plicades en l’excursionisme.
2. Planificació de l’entrenament:
Anàlisi de les capacitats físiques inicials

de la persona esportista.
Identificació de les possibilitats i les ne-

cessitats de la persona esportista.
Determinació dels objectius de l’entrena-

ment.
Anàlisi dels recursos disponibles.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

3. Entrenament de la persona esportis-
ta:

Selecció i aplicació dels mètodes per a
l’escalfament i la recuperació de l’activitat
excursionista.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats per al desenvolupa-
ment de les capacitats motrius en l’excursi-
onisme.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats a la millora de la
tècnica i estratègia de l’excursionisme.

4. Avaluació de l’entrenament:
Identificació del nivell inicial dels/les es-

portistes.
Determinació dels moments més adients

per a realitzar l’avaluació.
Selecció de les proves a aplicar.
Aplicació de les proves.
Valoració de la millora del rendiment en

base al resultat de les proves.

e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

en la selecció o adaptació de mètodes, sis-
temes i exercicis d’entrenament.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors en la planificació i el desenvolu-
pament de l’entrenament.

3. Aprofitament del temps i del recursos
disponibles en la planificació i periodització
de l’entrenament.

4. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i els judicis aliens en la determina-
ció dels objectius de l’entrenament.

5. Autoavaluació del treball realitzat en la
planificació de l’entrenament i en la selec-
ció o adaptació dels mètodes, sistemes i
exercicis d’entrenament.

6. Cordialitat i respecte envers les altres
persones en la comunicació i transmissió de
missatges.

7. Recerca de noves actuacions en l’en-
trenament per a l’excursionisme.

CRÈDIT 8

Entrenament de l’alpinisme i l’esquí de mun-
tanya

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els requeriments físics i psíquics

per a la pràctica de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.

Identificar les exigències motrius i ener-
gètiques de l’alpinisme i l’esquí de munta-
nya.

Identificar les principals estructures ana-
tòmiques implicades en l’alpinisme i l’esquí
de muntanya.

Planificar l’entrenament, establint els ob-
jectius i la periodització, a partir de les pos-
sibilitats i les necessitats de l’esportista.

Seleccionar i aplicar els mètodes adients
per a l’escalfament previ i per a la recupe-
ració posterior a l’activitat d’alpinisme i d’es-
quí de muntanya.

Identificar i aplicar els mètodes, sistemes
i exercicis aplicats per al desenvolupament
de les capacitats motrius i per a la millora
de la tècnica i l’estratègia en l’alpinisme i
l’esquí de muntanya .

Avaluar l’entrenament i la millora de les
capacitats motrius, tècniques i estratègi-
ques.

Seleccionar i aplicar les proves per a la
valoració de les capacitats motrius, tècni-
ques i estratègiques.

Identificar les característiques individuals
de cada esportista per a contribuir al pro-
cés de detecció de talents esportius per a
l’alpinisme i l’esquí de muntanya.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Alpinisme i esquí de muntanya com a
activitats físiques:

Requeriments físics i psíquics.
Estructures anatòmiques implicades.

Músculs i contraccions.
Processos energètics i capacitats condi-

cionals.
Escalfament. Fases: activació, mobilitza-

ció, estiraments, increment de la càrrega i
descans. Situacions d’escalfament: compe-
tició, escalada en paret, ascensió, ruta, en-
trenament, etc.

2. Planificació de l’entrenament especí-
fic:

Situació inicial: capacitats físiques de l’al-
pinista o esquiador/a de muntanya i recur-
sos disponibles.

Objectius de l’entrenament.
Criteris de planificació.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Tecnologia de la planificació: procés i re-
gistre.

3. Entrenament:
Entrenament de les capacitats motrius,

condicionals i coordinatives: mètodes, sis-
temes i exercicis.

Entrenament de la tècnica i estratègia:
mètodes, sistemes i exercicis.

4. Avaluació de l’entrenament:
Objectius de l’avaluació de l’entrenament.
Elements de control de l’entrenament.
Proves per a la valoració de les capaci-

tats motrius, la tècnica i l’estratègia.
5. Detecció de talents esportius:
Característiques del talent esportiu per a

l’alpinisme o l’esquí de muntanya: morfolò-
giques, fisiològiques i psicològiques.

Procés de detecció de talents.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de l’alpinisme i l’esquí de mun-

tanya com a activitat física:
Identificació dels requeriments físics per

a la pràctica de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.

Identificació dels requeriments psíquics
per a la pràctica de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.

Identificació de les parts anatòmiques im-
plicades en l’alpinisme i l’esquí de munta-
nya.

Relació de les diferents accions amb el
tipus de contracció muscular.

Relació dels processos energètics amb
les capacitats condicionals en diferents si-
tuacions d’alpinisme i d’esquí de muntanya.

2. Planificació de l’entrenament:
Anàlisi de les capacitats físiques inicials

de l’esportista.
Identificació de les possibilitats i les ne-

cessitats de l’esportista.
Determinació dels objectius de l’entrena-

ment.
Anàlisi dels recursos disponibles.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Utilització de la tecnologia de la planifica-
ció.

3. Entrenament de l’esportista:
Selecció i aplicació dels mètodes per a

l’escalfament i la recuperació de l’activitat
excursionista.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats per al desenvolupa-
ment de les capacitats motrius en l’excursi-
onisme.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats a la millora de la
tècnica i estratègia de l’excursionisme.

4. Avaluació de l’entrenament:
Identificació dels objectius de l’avaluació

de l’entrenament.
Identificació del nivell inicial dels/les es-

portistes.
Determinació del moments més adients

per a realitzar l’avaluació.
Selecció de les proves a aplicar.
Aplicació de les proves.
Valoració de la millora del rendiment so-

bre la base del resultat de les proves.
5. Detecció de talents esportius en l’al-

pinisme i l’esquí de muntanya:
Identificació de les característiques mor-

fològiques, fisiològiques i psicològiques
dels/les esportistes.

Comparació amb els paràmetres esta-
blerts en els protocols de detecció de ta-
lents.

Selecció dels/les esportistes susceptibles
d’introduir-se en processos de formació de
talents en l’alpinisme i l’esquí de muntanya.
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e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

en la selecció o adaptació de mètodes, sis-
temes i exercicis d’entrenament.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors en la planificació i el desenvolu-
pament de l’entrenament.

3. Aprofitament del temps i dels recursos
disponibles en la planificació i periodització
de l’entrenament.

4. Acceptació de l’altra persona i les opi-
nions i judicis aliens en la determinació dels
objectius de l’entrenament.

5. Autoavaluació del treball realitzat en la
planificació de l’entrenament i en la selec-
ció o adaptació dels mètodes, sistemes i
exercicis d’entrenament.

6. Cordialitat i respecte envers les altres
persones en la comunicació i transmissió de
missatges.

7. Recerca de noves actuacions en l’en-
trenament per a l’alpinisme i l’esquí de mun-
tanya.

8. Exigència cap a si mateix/a i als/les es-
portistes en els resultats de l’entrenament.

CRÈDIT 9

Seguretat en l’alta muntanya

a) Durada: 35 hores (10 de teòriques+25
de pràctiques)

b) Objectius terminals:
Identificar els perills naturals i els perills

subjectius en l’alpinisme i l’esquí de munta-
nya.

Relacionar les situacions de perill a la
muntanya amb les normes de comporta-
ment que cal adoptar, les accions que cal
emprendre i les necessitats d’utilització del
material de seguretat.

Identificar les causes i els símptomes de
les lesions i patologies més freqüents rela-
cionades amb l’alpinisme i l’esquí de mun-
tanya.

Aplicar els tractaments d’atenció sanità-
ria immediata en cas de lesions o accidents
en la pràctica de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.

Identificar les situacions que requereixen
autorescat.

Identificar les característiques del materi-
al d’autorescat.

Aplicar les pautes i maniobres d’autores-
cat.

Reconèixer els diferents tipus de neu a
partir de l’observació directa.

Interpretar un perfil estratigràfic del man-
tell nival.

Relacionar el tipus de neu, la climatolo-
gia i les característiques del terreny amb el
risc d’allaus.

Valorar la situació en cas d’una allau.
Aplicar les pautes d’actuació més adients

en cas d’una allau.
Aplicar les tècniques de localització i res-

cat en les allaus.
Determinar la necessitat d’actuació dels

serveis de socors.
Identificar l’equip humà i tècnic necessari

per al rescat en una allau.
Interpretar els senyals de socors.
Identificar el material i equip i els aspec-

tes psicològics de la supervivència.

Aplicar les tècniques de construcció de
bivacs improvisats.

Aplicar els procediments per a l’obtenció
d’aigua i aliments.

Utilitzar amb eficàcia els aparells de radi-
ocomunicació a alta muntanya.

Actuar amb eficàcia en un rescat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Perills naturals a alta muntanya:
Identificació i descripció dels perills natu-

rals: tempestes, boira, vent, fred, sol, llamps,
despreniments, allaus, geleres, altura i nit.

Prevenció i actuació davant de cadascun
dels perills.

2. Perills subjectius en l’alpinisme i l’es-
quí de muntanya:

Identificació i descripció dels perills sub-
jectius: manca de coneixements tècnics, de
qualitats físiques, de coneixement del medi,
de preparació física, sobrevaloració d’un/a
mateix/a, infravaloració d’un itinerari i errors
de logística.

Prevenció i actuació davant de cada un
dels perills subjectius.

3. Autorescat en l’alpinisme i l’esquí de
muntanya:

Valoració de la situació.
Identificació de les maniobres a realitzar.
Material d’autorescat específic i de fortu-

na.
Descens de persones ferides.
Ascens de persones ferides.
Desplaçament de persones ferides.
4. Rescat a alta muntanya:
Mitjans específics per a la localització de

víctimes atrapades per una allau: pales de
neu, sonda, ARVA.

Pautes d’actuació en la localització de víc-
times atrapades per una allau.

Tècniques de localització de víctimes atra-
pades per una allau.

Aparells de radiocomunicació per a alta
muntanya.

Senyals de socors.
Pautes d’actuació durant el rescat.
5. Lesions, traumatismes i patologies en

l’alpinisme i l’esquí de muntanya:
Lesions agudes: símptomes, causes, pre-

venció i tractament inicial.
Lesions cròniques: símptomes, causes,

prevenció i tractament inicial.
Traumatismes: causes, prevenció i trac-

tament inicial.
Patologies a alta muntanya: símptomes,

causes, prevenció i tractament inicial.
6. Neu i allaus:
Característiques i transformacions de la

neu.
Tipus d’allaus.
Factors de risc d’allaus.
Pautes d’actuació en cas de senyals de

possibilitat d’allau.
7. Salvament en cas d’allau:
Valoració de la situació.
Pautes d’actuació.
Tècniques de localització i rescat.
Equip humà i material dels serveis de so-

cors.
Senyals de socors.
8. Supervivència:
Psicologia de la supervivència.
Material i equip de supervivència.
Tècniques de construcció de bivacs im-

provisats.

Procediments per a l’obtenció d’aigua i
aliments.

d) Continguts de procediments:
1. Identificació i reconeixement dels pe-

rills naturals d’alta muntanya:
Anàlisi de la informació de l’estat del medi

natural abans de l’activitat.
Observació del medi natural i de l’entorn

abans de l’activitat.
Observació constant de l’entorn durant

l’activitat.
Identificació dels senyals que indiquen els

perills naturals potencials.
Reconeixement dels diferents tipus de neu

a partir de l’observació directa.
Anàlisi d’un perfil estratigràfic del mantell

nival.
Aplicació de les proves més adients per

quantificar la possibilitat d’una allau.
2. Identificació i reconeixement dels pe-

rills subjectius en l’alpinisme i l’esquí de
muntanya:

Autovaloració del propi estat físic i psico-
lògic, tenint en compte els defectes i man-
cances.

Reconeixement de les pròpies limitacions
per manca de: coneixements tècnics, qua-
litats físiques, coneixement del medi i pre-
paració física davant d’una activitat concre-
ta.

Valoració dels itineraris acuradament de
forma realista i amb la màxima informació
possible.

3. Aplicació de l’autorescat en l’alpinis-
me i l’esquí de muntanya:

Valoració de la situació.
Identificació del material de rescat espe-

cífic i de fortuna.
Aplicació de les tècniques de descens i

ascens de persones ferides en parets d’alta
muntanya, esquerdes de geleres i en cas-
cades de glaç.

Aplicació de les tècniques de desplaça-
ment de persones ferides a alta muntanya
per terrenys rocosos o nevats.

4. Actuació en cas de rescat:
Valoració de la situació.
Identificació dels mitjans específics per a

la localització de víctimes atrapades per una
allau.

Protocol d’actuació en la localització de
víctimes atrapades per una allau.

Aplicació de les tècniques de localització
de víctimes atrapades per una allau.

Identificació i utilització eficient dels apa-
rells de radiocomunicació per alta munta-
nya.

Aplicació dels senyals de socors als
equips de rescat.

Aplicació de les maniobres més eficients
durant el rescat.

5. Identificació, prevenció i tractament de
les lesions, traumatismes i patologies en l’al-
pinisme i l’esquí de muntanya:

Anàlisi de les causes de lesions agudes,
cròniques, traumatismes i patologies de l’al-
ta muntanya.

Identificació dels símptomes de lesions
agudes, cròniques, traumatismes i patolo-
gies de l’alta muntanya.

Aplicació de la prevenció per tal d’evitar
les lesions agudes, cròniques, traumatismes
i patologies de l’alta muntanya.
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Aplicació del tractament inicial de les le-
sions agudes, cròniques, traumatismes i
patologies de l’alta muntanya.

6. Actuació en cas de perill:
Valoració de la situació.
Identificació de les normes generals d’ac-

tuació i rescat davant d’una allau o altres
perills naturals.

7. Actuació en cas de rescat:
Determinació de les pautes d’actuació

més adients en el rescat.
Aplicació de les tècniques de localització

i rescat.
Utilització de material específic, en cas

d’allau.
8. Aplicació dels elements de supervivèn-

cia:
Identificació del material i equip de super-

vivència.
Utilització correcta del material i l’equip

de supervivència.
Construcció de bivacs improvisats d’acord

amb la situació.
Obtenció d’aigua i aliments, en cas ne-

cessari.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la valoració de

les dades del mantell nival.
2. Argumentació de les prediccions rea-

litzades sobre la possibilitat del risc d’allaus.
3. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin comportar perill i en la mo-
dificació de les activitats previstes si s’han
produït variacions que puguin afectar la se-
guretat de les persones participants.

4. Presa de decisions en la determinació
de la necessitat de trasllat o evacuació de
persones malaltes, lesionades o accidenta-
des.

5. Seqüència i ordenació de l’actuació
davant d’un accident o d’un rescat o auto-
rescat a muntanya.

6. Acceptació i compliment de les nor-
mes i les responsabilitats assignades en els
rescats a alta muntanya.

7. Cura de la higiene general i dels ma-
terials implicats en l’atenció a la persona ac-
cidentada i al rescat.

8. Compliment dels protocols de segu-
retat en la utilització del material, especial-
ment en situacions de risc.

9. Aprofitament dels recursos disponibles
en situacions d’emergència.

10. Consciència del propi deure i de les
repercussions que es poden derivar de l’in-
compliment.

11. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de seguretat, rescats
i supervivència a alta muntanya.

12. Participació en programes de forma-
ció relacionats amb les mesures de segure-
tat i rescat.

13. Col·laboració amb els serveis de res-
cat i amb d’altres professionals en l’obten-
ció de dades sobre les característiques del
mantell nival.

14. Determinació en les solucions aplica-
des a situacions d’emergència.

15. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona accidentada.

16. Motivació de les persones partici-
pants en el coneixement de les caracterís-
tiques del terreny nevat.

17. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

18. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 10

Conducció en l’alpinisme i l’esquí de mun-
tanya

a) Durada: 30 hores (10 de teòriques+20
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Seleccionar o dissenyar itineraris que

s’adaptin als objectius i les característiques
de les persones usuàries i a la durada pre-
vista de l’activitat.

Identificar aspectes de les persones cli-
entes/usuàries que poden condicionar la
selecció o el disseny de l’itinerari.

Modificar la planif icació de l’ it inerari
d’acord amb les condicions del medi i me-
teorològiques i de les característiques del
grup.

Determinar els aspectes que cal tenir en
compte en l’organització i el control de per-
sones o de grups en l’alpinisme o l’esquí de
muntanya, segons les normes de conduc-
ció de grups.

Aplicar les normes de prevenció i segure-
tat durant l’activitat, en passos difícils i
davant de possibles contingències del medi,
meteorològiques o de les persones.

Establir un codi de comunicació gestual
i verbal amb el grup, tot i mantenint un
control visual.

Determinar el ritme de l’activitat i els punts
d’aturada i descans, en funció de les con-
dicions del medi, meteorològiques i de les
característiques del grup.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Organització i planificació d’itineraris
d’alpinisme o d’esquí de muntanya:

Característiques dels itineraris: dificultat,
durada, aproximació, etc.

Aspectes del medi o meteorològics que
condicionen el disseny o la selecció d’itine-
raris.

Aspectes de les persones clientes/usuà-
ries que condicionen el disseny o la selec-
ció d’itineraris: edat, sexe, forma física, etc.

Aspectes que cal tenir en compte en l’or-
ganització i el control de persones i grups
en l’alpinisme o l’esquí de muntanya.

Normes de prevenció i seguretat durant
l’activitat d’alta muntanya.

2. Conducció de grups:
Seguretat.
Normes i protocols d’actuació.
Punts d’aturada.
Comunicació gestual i verbal: informació

inicial, codis de comunicació.

d) Continguts de procediments:
1. Organització i planificació d’itineraris:
Identificació dels objectius de l’activitat i

de les característiques i motivacions de les
persones participants.

Selecció i interpretació de les fonts d’in-
formació: mapes, ressenyes, guies, etc.

Selecció de l’itinerari.
Reconeixement directe del terreny, si es-

cau.
Determinació del ritme de l’activitat, el

temps previst i els llocs de descans, àpats,
pernoctacions, etc.

Determinació del material i equip neces-
saris, individual i col·lectiu.

Determinació de les solucions que cal
adoptar en cas de possibles incidències.

2. Comunicació amb el grup:
Determinació de les instruccions i la in-

formació que han de rebre les persones par-
ticipants.

Ordenació de la informació.
Establiment dels codis de comunicació

gestual i verbal.
Emissió de la informació.
Verificació de la interpretació correcta de

la informació.
3. Conducció de grups:
Verificació de l’equip i material col·lectiu

i personal de les persones participants.
Verificació de l’ajustament de les carac-

terístiques del medi, les condicions meteo-
rològiques i les característiques de les per-
sones que participen en les previsions.

Distribució del grup.
Adaptació als horaris i durades previstes.
Conducció amb seguretat.
Verificació de les maniobres que execu-

ten les persones participants i correcció, si
escau.

Modificació de la planificació de l’activi-
tat, en funció del seu desenvolupament i dels
possibles incidents.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situa-

cions que puguin afectar el desenvolupa-
ment de l’activitat plantejada, i en la modi-
f icació de l’ i t inerari si es detecta una
diferència significativa en el nivell de les
persones participants, en les condicions del
medi o meteorològiques, respecte a les
previsions.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar la planificació de l’activitat i el disseny
o selecció de l’itinerari.

3. Aprofitament dels recursos disponibles
en situacions no previstes.

4. Consciència del propi deure com a
conductor/a d’un grup i de les repercussi-
ons que es poden derivar de l’incompli-
ment.

5. Coordinació amb els companys i com-
panyes en les tasques de control i supervi-
sió del grup.

6. Respecte i acceptació de les opinions
i judicis aliens en les possibles modificaci-
ons de l’itinerari previst.

7. Determinació en l’execució de les tèc-
niques pròpies de l’activitat i en les soluci-
ons aplicades en situacions d’emergència.

8. Rigor en l’execució del treball.
9. Cordialitat i amabilitat en el tracte amb

els components del grup i amb els com-
panys i companyes.

10. Interès pels nous coneixements que
es produeixin en relació amb la conducció
de grups en activitats d’alta muntanya.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

12. Observació de les normes higienico-
sanitàries, de protecció de la natura, d’uti-
lització dels refugis de muntanya i d’ús i
conservació de les instal·lacions de les as-
censions i dels itineraris.

13. Consideració per la salut i la segure-
tat pròpies i les de les altres persones.
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C) Bloc complementari

CRÈDIT 1

Terminologia específica estrangera

a) Durada: 10 hores.

b) Objectius terminals:
Relacionar els termes més emprats de la

terminologia específica en català amb la cor-
responent versió o traducció almenys en un
idioma estranger.

Interpretar instruccions, explicacions i in-
formacions globals i específiques relaciona-
des amb el sector esportiu en almenys un
idioma estranger.

Traduir a grans trets al català textos es-
pecífics senzills en un idioma estranger, com
ara reglaments, normatives i articles tècnics,
entre d’altres.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Lèxic i terminologia específica de l’es-
port almenys en un idioma estranger:

Lèxic propi del sector esportiu i de la mo-
dalitat esportiva: instal·lacions i equipament,
personal, tècnica i tàctica, organització i
desenvolupament.

Abreviacions pròpies del sector esportiu
i de la modalitat esportiva.

Expressions idiomàtiques pròpies del sec-
tor esportiu i de la modalitat esportiva.

Diferents registres: formal i informal.
2. Llengua oral:
Expressions orals pròpies de l’àmbit pro-

fessional i d’ús més freqüent.
Interpretació de comunicacions orals es-

pecífiques del sector: conferències, retrans-
missions, etc.

3. Llengua escrita:
Estructures formals més emprades en

textos escrits: reglaments, normatives, arti-
cles tècnics, etc.

Traducció de textos específics del sector:
procés, estructura i coherència.

d) Continguts de procediments:
1. Traducció de textos específics de l’àm-

bit professional:
Exploració del text.
Identificació dels elements i de les relaci-

ons del text.
Significació dels mots i de les expressi-

ons.
Selecció en el diccionari de l’accepció

correcta de la terminologia específica, se-
gons el context.

Transcripció a un altre codi.
Revisió de la coherència de l’estructura.
2. Interpretació de comunicacions pre-

sencials i no presencials:
Percepció auditiva de la persona interlo-

cutora.
Identificació dels elements i de les relaci-

ons de la comunicació.
Significació dels mots i les expressions.
Interpretació de la intenció i el contingut

de la comunicació.

e) Continguts d’actituds:
1. Constància en buscar la significació

dels mots, expressions i formulismes que
s’usen en el context professional.

2. Rigor i exigència en la terminologia em-
prada i en la interpretació de textos.

3. Interès per l’actualització en qüestions
terminològiques.

4. Voluntat d’aprendre els termes espe-
cífics de l’esport.

5. Esforç a l’hora de buscar o completar
la informació, malgrat les dificultats de com-
prensió dels textos específics escrits en llen-
gua estrangera.

CRÈDIT 2

Equipaments esportius

a) Durada: 10 hores.

b) Objectius terminals:
Col·laborar en la concepció d’un equipa-

ment i assessorar les persones promotores
respecte als mecanismes oficials que poden
contribuir al finançament de les obres.

Identificar les característiques bàsiques
dels diferents tipus d’equipaments espor-
tius.

Conèixer els requisits que ha de complir
un equipament esportiu per oferir unes òp-
times condicions de pràctica.

Conèixer els diferents models de gestió
per tal de millorar la rendibilitat dels equipa-
ments esportius.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Planificació dels equipaments espor-
tius:

Concepte de planificació: marc legal, jus-
tificació i objectius.

Mètodes de planificació: mètode urbanís-
tic, mètode oferta/demanda.

Planificació dels equipaments esportius a
Catalunya: antecedents, disposicions de ca-
ràcter general, classificació dels equipa-
ments esportius.

2. Programació dels equipaments espor-
tius:

Definició del programa: tipus d’equipa-
ments esportius, consideracions prèvies a
l’elecció del programa.

Situació i emplaçament dels equipaments
esportius.

Projecte de gestió: organització funcional,
programació d’activitats, programació del
manteniment, estudi econòmic i financer.

Projecte d’obres: documentació necessà-
ria, normativa a considerar en la redacció
del projecte, criteris projectuals.

3. Construcció dels equipaments espor-
tius:

Adjudicació: formes d’adjudicació, trami-
tació de l’expedient.

Execució: inici, moviment de terres, fona-
ments, estructures, tancaments, acabats,
instal·lacions, mobiliari.

Control de qualitat: laboratoris, garanties
específiques, segells de qualitat.

Recepció de les obres: provisional, defi-
nitiva, responsabilitat desenal, amortització.

4. Gestió dels equipaments esportius:
Situació actual: formes de gestió, models

de gestió, organigrama de funcionament.
Proposta de gestió: objectius, elecció del

model, organització de l’agent gestor, con-
trol i avaluació de la gestió.

d) Continguts de procediments:
1. Valoració de la idoneïtat d’un equipa-

ment esportiu:

Identificació dels usos de l’equipament i
de la seva possible evolució.

Comparació de les característiques bàsi-
ques de l’equipament esportiu amb els prin-
cipals requeriments tècnics segons els usos.

Anàlisi del model de gestió de l’equipa-
ment esportiu.

e) Continguts d’actituds:
1. Responsabilitat en l’assessorament

per a la definició del programa, la situació i
l’emplaçament, el projecte de gestió i el
projecte d’obres d’un equipament esportiu.

2. Interès per l’actualització en qüestions
arquitectòniques i de disseny funcional
d’instal·lacions esportives.

CRÈDIT 3

Informàtica bàsica aplicada

a) Durada: 10 hores.

b) Objectius terminals:
Identificar les parts físiques d’un ordina-

dor, els seus perifèrics i els suports físics
d’emmagatzematge, i també les funcions
assignades a cada un d’ells.

Descriure el procés d’instal·lació i de re-
alització de còpies de seguretat de les apli-
cacions estàndard de tractament de textos,
fulls de càlcul i gestors de bases de dades,
segons les instruccions fixades en els ma-
nuals.

Crear documents amb textos i dades nu-
mèriques amb un processador de textos,
observant els aspectes de disseny i d’estil.

Desenvolupar les accions de disseny, cre-
ació i manteniment d’una base de dades
aplicada a situacions relacionades amb els/
les esportistes, els resultats i altres informa-
cions esportives.

Confeccionar fulls de càlcul senzills apli-
cables al càlcul i al control de paràmetres
de l’entrenament i la competició.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Informàtica bàsica:
Concepte de tractament automàtic de la

informació.
Maquinari i programari.
Sistemes operatius: concepte, tipus i fun-

cions.
2. Tractament de textos:
Concepte de tractament de text i aplica-

cions pràctiques.
Programari electrònic de tractament de

text.
Arxius: gestió i protecció.
Disseny de documents: formats, taules i

gràfics.
Edició i impressió de textos.
Manuals: ús i maneig.
3. Tractament de dades:
Concepte de tractament de dades i apli-

cacions pràctiques.
Tipus de gestors electrònics de bases de

dades.
Disseny de bases de dades.
Procediment de consulta: impressió i pro-

tecció de les dades.
Manuals: ús i maneig.
4. Tractament de nombres:
Concepte de tractament de nombres i

aplicacions pràctiques.



Full de disposicions i actes administratius

1130

Programari de tractament de nombres: full
de càlcul electrònic.

Funcions: construcció de fórmules, format
i edició del full de càlcul.

Manuals: ús i maneig.
5. Tractament del gràfic i de la imatge:
Concepte del tractament del gràfic i de la

imatge.
Programari del tractament del gràfic i de

la imatge: l’autoeditor.
Funcions: disseny i presentació de gràfics.

d) Continguts de procediments:
1. Instal·lació de programes informàtics:
Identificació de les característiques del

maquinari i programari.
Consulta als manuals de procediments.
Instal·lació física del programari en el ma-

quinari.
Identificació de les condicions d’instal·lació.
Configuració i adaptació del programari

als procediments de treball establerts.
Comprovació del funcionament dels ele-

ments d’acord amb la configuració.
2. Creació de textos:
Identificació de la finalitat del text.
Definició del format de pàgina, línia, pa-

ràgraf i estil.
Escriptura del text.
Determinació del format de les taules i/o

gràfics.
Inserció i/o escriptura.
Verificació de l’ortografia i la presentació.
Verificació de la configuració de la impres-

sora.
Impressió del document.
3. Disseny d’una base de dades:
Identificació del tipus de dades que cal

tractar.
Definició del camp i dels atributs.
Definició del format i del formulari d’accés.
Introducció i emmagatzematge de la in-

formació.
Recuperació, consulta i actualització d’ar-

xius.
Elaboració d’un informe i/o llista.

e) Continguts d’actituds:
1. Constància en corregir els errors de-

tectats en els processos de tractament de
la informació.

2. Eficàcia en la realització dels proces-
sos rutinaris d’accions sobre els fitxers.

3. Ordenació de la seqüència d’accions
que intervenen en els processos de treball
de les diferents aplicacions.

4. Conservació del material informàtic.
5. Autosuficiència per consultar els ma-

nuals i buscar ajuda en les pròpies aplica-
cions.

6. Interès pels avenços tecnològics en el
camp de la informàtica.

7. Interès per millorar el resultat i per bus-
car una bona presentació de la informació
tractada en les diferents aplicacions.

8. Voluntat d’aprendre en el mitjà infor-
màtic.

9. Observació de les normes de segure-
tat en la manipulació del material informàtic.

D) Bloc de pràctiques

a) Durada: 200 hores, de les quals:
Un mínim de 20 hores correspondran a

activitats de conducció de persones i grups
per terrenys d’alta muntanya.

Un mínim de 35 hores correspondran a
activitats d’ensenyament de l’alpinisme i
l’esquí de muntanya.

Un mínim de 25 hores correspondran a
activitats d’entrenament d’alpinistes i esqui-
adors i esquiadores de muntanya.

Un mínim de 20 hores correspondran a
activitats de programació de les activitats
realitzades.

b) Objectius terminals:
Adaptar-se, d’una manera responsable i

participativa, a les funcions pròpies de les
entitats/empreses que ofereixen activitats de
muntanya.

Afrontar, amb progressiva autonomia, or-
ganització i iniciativa de treball, les tasques
relacionades amb la conducció de perso-
nes i grups per terrenys d’alta muntanya,
amb l’ensenyament i l’organització d’activi-
tats d’alpinisme i d’esquí de muntanya, i
amb l’entrenament i la direcció d’esportis-
tes i equips per la seva participació en ac-
tivitats d’alpinisme o en competicions d’es-
quí de muntanya de nivell bàsic i mitjà.

Valorar el conjunt d’accions realitzades en
les entitats/empreses que ofereixen activi-
tats de muntanya, a partir dels interessos i
les aptituds personals, i de l’experiència
acumulada en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de refe-
rència proposades (possibles tasques que
es poden fer al centre de treball):

1. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la conducció de persones
i grups per terrenys d’alta muntanya:

1.1 Programació i organització d’activi-
tats d’alpinisme amb la clientela.

1.2 Conducció de persones o grups en
ascensions bàsicament de neu.

1.3 Conducció de persones o grups en
geleres.

1.4 Conducció de persones o grups en
escalades alpines i amb bivac.

1.5 Conducció de persones o grups en
glaç (cascades de glaç).

1.6 Conducció de persones o grups en
terreny mixt.

2. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i organitza-
ció d’activitats d’alpinisme i d’esquí de
muntanya:

2.1 Programació i organització d’ascen-
sions alpines.

2.2 Logística i desenvolupament d’as-
censions alpines.

2.3 Programació i organització d’activi-
tats d’esquí de muntanya.

2.4 Logística i desenvolupament d’ac-
tivitats d’esquí de muntanya.

3. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i realització
de l’ensenyament de l’alpinisme i l’esquí de
muntanya:

3.1 Programació i organització de cur-
sos d’alpinisme de diferents nivells.

3.2 Programació i preparació de xerra-
des i conferències sobre diferents aspectes
de l’alpinisme.

3.3 Programació i organització de cur-
sos de cascades de glaç de diferents nivells.

3.4 Programació i preparació de xerra-
des i conferències sobre aspectes d’aquest
tipus d’escalada.

3.5 Programació i organització de cur-
sos d’esquí de muntanya de diferents nivells.

3.6 Programació i preparació de xerra-
des i conferències sobre aspectes de l’es-
quí de muntanya.

4. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb programació i direcció de
l’entrenament d’alpinistes i esquiadors i
esquiadores de muntanya:

4.1 Preparació d’un pla d’entrenament
per l’alpinisme de nivell mitjà.

4.2 Preparació d’un pla d’entrenament
per l’alpinisme de nivell alt.

4.3 Preparació d’un pla d’entrenament
psicològic per a l’alpinisme.

4.4 Preparació d’un pla d’entrenament
d’esquiadors i esquiadores de muntanya de
nivell mitjà.

4.5 Preparació d’un pla d’entrenament
d’esquiadors i esquiadores de muntanya de
nivell alt.

4.6 Preparació de sistemes d’avaluació
i seguiment per a alpinistes.

4.7 Preparació de sistemes d’avaluació
i seguiment per a esquiadors i esquiadores.

5. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la direcció d’esportistes i
equips durant la seva participació en com-
peticions d’esquí de muntanya de nivell
bàsic i mitjà:

5.1 Gestió de la logística que permeti la
participació en competicions.

5.2 Plantejament de la tàctica a aplicar.
5.3 Direcció dels/les esportistes i equips

durant la competició esportiva.
5.4 Avaluació de l’actuació dels/les es-

portistes en la competició.
5.5 Col·laboració en la detecció de talents.

d) Cada centre docent en determina els
continguts i s’hi apliquen els criteris gene-
rals d’avaluació següents:

Analitza l’àmbit de treball i identifica les
relacions laborals amb el marc organitzatiu
i de funcionament de l’entitat/empresa.

S’adapta a les característiques organit-
zatives i a les situacions pròpies del centre
de treball.

Actua amb responsabilitat en l’àmbit pro-
ductiu del centre de treball, tenint en comp-
te la normativa legal i les condicions de
seguretat.

Treballa en equip quan cal, i es corespon-
sabilitza, coopera, respecta i valora el tre-
ball de les altres persones, i hi coopera.

Adopta una actitud participativa, s’inte-
ressa per aprendre i té iniciativa amb rela-
ció a les tasques encomanades.

Té una visió de conjunt i coordinada de
les funcions, fases, processos o productes
de l’entitat/empresa.

Obté la informació i els mitjans necessa-
ris per realitzar l’activitat assignada, utilit-
zant els canals existents.

Executa les tasques i s’ajusta progressi-
vament als nivells particulars de l’entitat/em-
presa.

Detecta anomalies o desviacions en l’àm-
bit de l’activitat assignada, n’identifica les
causes i hi proposa possibles solucions.

Interpreta i expressa la informació amb la
terminologia o simbologia i els mitjans pro-
pis de treball.

Identifica les característiques particulars
dels mitjans de producció, l’utillatge, els
equips i les eines, i hi aplica els procedi-
ments tècnics adequats.
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Identifica les condicions de l’entitat/em-
presa més relacionades amb la seva pro-
fessió perquè puguin ésser millorades.

Identifica les activitats, tasques i àmbits
d’actuació que s’adeqüen millor a les seves
aptituds i als interessos professionals.

Identifica els aspectes positius i negatius
de l’àmbit de treball: condicions de segure-
tat personal i mediambiental, riscos, relaci-
ons personals, etc.

ANNEX 4

Perfil professional i currículum dels ensenya-
ments de segon nivell que condueixen a
l’obtenció del títol de tècnic/tècnica d’es-
port en descens de barrancs.

1. Denominació: tècnic o tècnica d’esport
en descens de barrancs.

2. Durada i distribució horària dels ense-
nyaments

2.1 Durada: 555 hores.
2.2 Distribució horària dels ensenya-

ments:

Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port II: 40 h.t.
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i l’entrenament II: 45 h.t.
Entrenament esportiu II: 30 h.t.+10 h.p.
Organització i legislació de l’esport II: 5

h.t.
Teoria i sociologia de l’esport: 20h.t.
Càrrega horària del bloc: 140 h.t.+10 h.p.
Total hores: 150 h.

Bloc específic
Desenvolupament professional II: 10 h.t.
Coneixement del medi: 10 h.t.+10 h.p.
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada: 10 h.t.
Formació tècnica i metodològica del des-

cens de barrancs: 20 h.t.+40 h.p.
Entrenament del descens de barrancs: 5

h.t.+5 h.p.
Seguretat en el descens de barrancs: 10

h.t.+25 h.p.
Conducció en barrancs: 10 h.t.+20 h.p.
Càrrega horària del bloc: 75 h.t.+100 h.p.
Total hores: 175 h.

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera: 10 h.t.
Equipaments esportius: 10 h.t.
Informàtica bàsica aplicada: 10 h.t.
Càrrega horària del bloc: 30 h.t.
Bloc de formació pràctica: 200 h.t.
Durada total: 555 h.t.

3. Perfil professional
3.1 Competència:
El títol de tècnic o tècnica d’esport en

descens de barrancs acredita que la perso-
na titular té les competències necessàries
per conduir persones o grups per barrancs,
organitzar activitats de descens de barrancs
i  programar i  rea l i tzar  l ’ensenyament
d’aquesta activitat.

3.2 Competències professionals:
a) Conduir persones o grups en activitats

de descens de barrancs:
1. Progressar amb seguretat i eficàcia en

terrenys de muntanya baixa i mitjana, en bar-
rancs de característiques aquàtiques i ver-

ticals i altres terrenys que no requereixin
tècniques d’alpinisme o escalada, en qual-
sevol estació climàtica, amb o sense condi-
cions de visibilitat, i independentment de les
condicions del terreny.

2. Seleccionar l’emplaçament del lloc de
pernoctació segons els criteris de segure-
tat i en funció de la programació establerta.

3. Informar les persones participants
sobre l’itinerari previst amb la utilització de
mapes.

4. Informar les persones participants
sobre les característiques culturals i natu-
rals de l’itinerari.

5. Modificar l’itinerari en funció de les
condicions de les persones participants i del
medi.

6. Preveure els canvis de temps en una
àrea per l’observació dels fenòmens atmos-
fèrics locals.

7. Identificar els fenòmens atmosfèrics in-
dicatius d’un possible canvi de temps me-
teorològic.

8. Preveure els canvis en el terreny en
funció de les condicions atmosfèriques.

b) Programar i organitzar activitats de
descens de barrancs:

1. Establir el pla d’actuacions per al des-
envolupament de les activitats de barrancs,
amb la finalitat d’assolir els objectius pre-
vistos, tot garantint les condicions de segu-
retat i segons la condició física i els interes-
sos de les persones practicants.

2. Preveure les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la realització de l’activitat.

3. Controlar la logística de l’activitat i as-
segurar la disponibilitat de la prestació de
tots els serveis necessaris.

4. Avaluar les possibilitats de realització
de l’activitat a l’indret escollit.

5. Traçar els itineraris sobre els mapes i
recórrer el mateix itinerari sobre el terreny.

6. Accedir a les fonts d’informació mete-
orològica, interpretar la informació i predir
l’evolució del temps.

7. Col·laborar en la promoció del patri-
moni cultural de les zones de muntanya i en
la conservació de la natura.

8. Detectar informació tècnica relaciona-
da amb la seva feina, amb la finalitat d’in-
corporar tècniques i tendències i utilitzar els
nous equips i materials del sector.

9. Detectar i interpretar els canvis tecno-
lògics, organitzatius, econòmics i socials
que incideixen en l’activitat professional.

10. Posseir una visió global i integradora
del procés, comprenent la funció de les
instal·lacions i equips, i les dimensions tèc-
niques, pedagògiques, organitzatives, eco-
nòmiques i humanes de la seva feina.

c) Programar i realitzar l’ensenyament del
descens de barrancs:

1. Programar les sessions d’ensenya-
ment, determinant els objectius, continguts,
recursos i mètodes, i l’avaluació i temporit-
zació de les activitats de barranquisme.

2. Explicar i demostrar les tècniques, tàc-
tiques i habilitats bàsiques específiques del
descens de barrancs.

3. Informar sobre les característiques de
l’equip i el material adequats per a la pràc-
tica del barranquisme, així com el seu man-
teniment preventiu i la seva conservació.

4. Demostrar la utilització de l’equip i ma-
terial específics del descens de barrancs.

5. Corregir el plantejament tàctic, l’exe-
cució tècnica i la utilització del material.

6. Avaluar la progressió de l’aprenentat-
ge, identificant els errors de tècnica i tàcti-
ca dels/les esportistes, les seves causes, i
aplicar els mètodes i mitjans necessaris per
a la seva correcció.

7. Transmetre les normes, valors i con-
tinguts ètics de la pràctica esportiva.

8. Fomentar la pràctica esportiva saluda-
ble.

3.3 Camp professional:
3.3.1 Àmbit professional
Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activi-

tat en el sector esportiu i del lleure, en l’àm-
bit de la conducció i l’ensenyament d’acti-
vitats de descens de barrancs.

S’exclou expressament del seu àmbit
d’actuació la conducció en alta muntanya,
glaceres, i terrenys que per a la progressió
requereixin l’ús de tècniques o materials
d’alpinisme, escalada o esquí de muntanya.

Aquest/a tècnic/a podrà actuar de forma
autònoma o en el si d’organismes públics o
entitats privades. Els diversos tipus d’em-
preses on pot desenvolupar les seves fun-
cions són:

Escoles i centres d’iniciació esportiva,
Clubs i associacions esportives o de lleu-

re,
Federacions esportives,
Patronats esportius,
Empreses de serveis esportius o de lleu-

re,
Centres escolars (activitats extraescolars).
Activitats principals que es poden desen-

volupar quan s’hagi adquirit la competèn-
cia professional definida en el perfil:

Guia de barrancs.
Instructor o instructora de barranquisme.
Director o directora d’activitats de barran-

quisme.
3.3.2 Àmbit funcional:
Les responsabilitats que seran requerides

a aquest/a tècnic/a són les següents: Con-
ducció de persones o grups per muntanya
fins el barranc on es realitzi l’activitat.

Conducció de persones o grups durant
el descens de barrancs.

Programació i organització d’activitats de
descens de barrancs.

Ensenyament de les tècniques del des-
cens de barrancs.

Control i avaluació del procés d’instruc-
ció esportiva.

Seguretat de les persones o grups durant
el desenvolupament d’activitats de descens
de barrancs.

Compliment de les instruccions generals
de la persona responsable de l’entitat.

4. Currículum

A) Bloc comú

El bloc comú dels ensenyaments de se-
gon nivell del títol de tècnic o tècnica d’es-
port en descens de barrancs és igual al del
de segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en alta muntanya.

B) Bloc específic

CRÈDIT 1

Desenvolupament professional II
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a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar el perfil, marc legal, competèn-

cies i àmbit professional i funcional del tèc-
nic o tècnica d’esport.

Definir les responsabilitats civils i penals
derivades de l’exercici professional del tèc-
nic o tècnica d’esport.

Identificar les diferents opcions d’associ-
acionisme professional existents a nivell in-
ternacional, estatal i autonòmic.

Sintetitzar els condicionants existents en
un codi deontològic professional.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tècnic o tècnica d’esport:
Marc legal.
Competència professional.
Àmbit professional i funcional.
2. Associacionisme professional:
Origen de la professió.
Organitzacions professionals internacio-

nals, estatals i autonòmiques.
Deontologia professional.
3. Sector dels esports de muntanya i es-

calada a l’estranger:
Condicions laborals.
Experiències professionals.

d) Continguts de procediments:
1. Identificació del perfil professional del

tècnic o tècnica d’esport en descens de bar-
rancs:

Identificació del currículum formatiu.
Identificació del marc legal.
Identificació de les competències profes-

sionals.
Delimitació de l’àmbit professional.
Identificació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.
2. Caracterització del sector dels esports

de muntanya a l’estranger:
Identificació de les similituds i diferències

en la pràctica professional.
Identificació de l’equivalència de les titu-

lacions.
Comparació dels currículums formatius.
Comparació de les competències profes-

sionals.
Comparació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.

e) Continguts d’ actituds:
1. Constància en detectar, corregir i re-

visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors.

2. Coneixement de l’estructuració legal i
federativa dels esports de muntanya.

3. Coneixement de les causes jurídiques,
les conseqüències i les cobertures de la res-
ponsabilitat civil.

4. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

5. Consciència del deure o de la tasca
assignada.

6. Comunicació amb els superiors per va-
lorar el treball i reconduir-lo, si escau.

7. Interès per l’actualització de la infor-
mació.

8. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

9. Cordialitat i respecte envers les/els al-
tres professionals amb les/els quals es re-
laciona.

10. Creativitat en la recerca de les formes
d’actuació i d’organització de les tasques i
les accions relacionades amb la professió.

11. Interès pels nous coneixements i mo-
dificacions que es produeixin en relació amb
l’estructuració i normativa de la professió.

CRÈDIT 2

Coneixement del medi

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques)

b) Objectius terminals:
Identificar els principals tipus de roques

a partir de l’observació directa i la utilització
de diferents proves.

Relacionar els tipus de roques amb les
característiques del paisatge, tenint en
compte els agents erosius i la tectònica de
la zona.

Identificar els elements geològics relaci-
onats amb els agents erosius.

Situar les principals serralades i els prin-
cipals accidents geogràfics de la Terra i, en
especial, de Catalunya.

Localitzar les principals zones de pràcti-
ca esportiva de muntanya de la Península
Ibèrica i, en especial, de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies vege-
tals de muntanya de Catalunya, a partir de
la visualització directa.

Situar les espècies vegetals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies ani-
mals de muntanya de Catalunya, a partir de
la seva visualització directa o dels seus ras-
tres.

Situar les espècies animals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Identificar els efectes de l’actuació dels/
les esportistes sobre el medi, en els dife-
rents ambients de muntanya.

Determinar el contingut, la metodologia i
els recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, tenint en compte les característi-
ques de les diferents modalitats esportives
de muntanya.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Geologia:
Roques.
Eres geològiques.
Paisatge i agents erosius. Rius i glaceres.
Paisatge i tectònica.
2. Geografia de les muntanyes de la ter-

ra:
Serralades de l’àrea europea/mediterrà-

nia.
Accidents geogràfics de les serralades de

l’àrea europea/mediterrània.
Serralades de la resta del món.
Accidents geogràfics de les diferents ser-

ralades del món.
Geografia de les zones d’escalada, en-

gorjats i alta muntanya de la Península Ibè-
rica.

3. Geografia i geologia de Catalunya:
Geografia i geologia de les unitats de

relleu de Catalunya: Pirineus i Prepirineus,
Depressió Central i Serralades Costaneres.

Geografia de les zones d’escalada, en-
gorjats i alta muntanya de Catalunya.

Geologia de les zones d’escalada, engor-
jats i alta muntanya de Catalunya.

4. Vegetació de muntanya:

Generalitats: factors climàtics, altura, ori-
entació i materials en relació amb la vege-
tació.

Vegetació de muntanya de Catalunya:
boscos, prats, tarteres i codines, penya-
segats, engorjats, vegetació de ribera i
mulladius i vegetació ruderal i nitròfila.

Vegetació de muntanya de la Península
Ibèrica.

5. Fauna de muntanya
Generalitats: el factors climàtics, l’altura

i la vegetació en relació amb la fauna.
Fauna de muntanya de Catalunya.
Fauna de muntanya de la Península Ibè-

rica.
6. Riscos i impacte dels esports de mun-

tanya en el medi ambient:
Excursionisme.
Escalada.
Descens d’engorjats.
Alpinisme.
Esquí.

d) Continguts de procediments:
1. Interpretació de les característiques del

paisatge en relació amb l’activitat esporti-
va:

Identificació dels principals tipus de ro-
ques a partir de l’observació directa i la uti-
lització de diferents proves.

Determinació de les relacions entre els
agents erosius, la tectònica i les roques amb
el paisatge.

Identificació dels elements geològics re-
lacionats amb els agents erosius.

Relació entre el paisatge i l’activitat de
descens de barrancs.

2. Localització dels elements geogràfics:
Identificació de les principals serralades i

els principals accidents geogràfics de la
terra, de la Península Ibèrica i de Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
serralades i els principals accidents geogrà-
fics de la Terra, de la Península Ibèrica i de
Catalunya.

Identificació de les principals zones de
pràctica del descens de barrancs de la
Península Ibèrica i de Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
zones de descens de barrancs de la Penín-
sula Ibèrica i de Catalunya.

3. Reconeixement de les principals espè-
cies vegetals de muntanya de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ve-
getals de muntanya i dels barrancs per ob-
servació directa.

Situació de les diferents espècies vege-
tals en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les diferents espècies vege-
tals dels barrancs amb relació al tipus de
roques, l’orientació i altres característiques
ambientals.

4. Reconeixement de les principals espè-
cies animals de Catalunya:

Relació de les diferents espècies animals
de muntanya i dels barrancs amb les seves
característiques.

Identificació de les diferents espècies ani-
mals per observació directa o dels seus
rastres.

Situació de les principals espècies animals
en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les espècies animals dels bar-
rancs amb relació a les característiques de
la zona.
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5. Determinació de les activitats a realit-
zar amb relació a la protecció del medi de
muntanya:

Identificació de l’actuació dels/les espor-
tistes sobre el medi, en els diferents ambi-
ents de muntanya, i en especial, en el des-
cens de barrancs.

Determinació del contingut, la metodolo-
gia i els recursos necessaris per a la realit-
zació d’activitats envers la protecció del
medi ambient, tenint en compte les carac-
terístiques de les diferents modalitats espor-
tives de muntanya, i en especial del des-
cens de barrancs.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la selecció de

les fonts d’informació sobre les caracterís-
tiques geogràfiques, geològiques, botàni-
ques i faunístiques de la zona.

2. Determinació en la metodologia utilit-
zada per a la realització d’activitats espor-
tives tenint en compte la protecció del medi
ambient.

3. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

4. Col·laboració en la protecció del medi
natural.

5. Interès per l’actualització de la infor-
mació mediambiental i sobre aspectes de
la zona que puguin ser significatius per a
l’activitat.

6. Col·laboració amb altres professionals
en l’obtenció de dades sobre la meteorolo-
gia i les característiques geològiques, geo-
gràfiques, botàniques i faunístiques de la
zona.

7. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

8. Rigor en l’obtenció i anàlisi de les
dades i en l’execució del treball.

9. Autosuficiència en la recerca i tracta-
ment de la informació.

10. Interès pel missatge i per la persona
interlocutora.

11. Motivació de les persones partici-
pants cap a les conductes de respecte al
medi.

12. Interès per donar la informació sobre
les característiques de la zona a les perso-
nes participants.

13. Interès pels nous coneixements i els
avenços científics que es produeixin amb
relació al medi.

14. Observació de les normes de con-
ducta i seguretat en el medi natural.

15. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

16. Ús d’elements que no perjudiquin el
medi ambient.

CRÈDIT 3

Psicologia dels esports de muntanya i es-
calada

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar i aplicar els recursos psicolò-

gics per millorar el treball com a tècnic o
tècnica i el rendiment dels/les esportistes.

Identificar les característiques i el perfil
psicològic dels/les esportistes que practi-
quen les activitats de muntanya.

Conèixer les característiques intrínseques
dels esports de muntanya.

Identificar els trets diferencials entre els/
les esportistes de les diverses modalitats
d’esports de muntanya.

Diferenciar les característiques i el perfil
psicològic del tècnic/la tècnica d’esports de
muntanya, d’acord amb les diferents moda-
litats d’actuació: guia, entrenador o entre-
nadora i monitor/professor o monitora/pro-
fessora.

Valorar la importància de l’estatus i l’estil
personal del tècnic/la tècnica.

Aplicar recursos per a la pròpia motiva-
ció com a tècnic/tècnica.

Adequar la funció del tècnic/la tècnica,
mitjançant eines psicològiques, a la diversi-
tat del grup o dels seus membres, i a les
característiques de les tasques a desenvo-
lupar.

Saber actuar amb persones o grups tipi-
ficats com a difícils, o en situacions límit.

Identificar i aplicar les tècniques d’acti-
vació, relaxació, concentració, visualització,
construcció de la confiança i cohesió de
grup per a la millora del rendiment esportiu.

Elaborar i aplicar un pla d’actuació per a
la millora dels aspectes psicològics.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tríada por/risc/perill:
Identificació de la tríada com a elements

psicològics genuïns en la pràctica dels es-
ports de muntanya.

Conceptualització de la tríada.
2. Binomi actuació/reflexió:
Identificació del binomi fonamental actu-

ació/reflexió com a element intrínsec de la
psicologia de les persones practicants d’es-
ports de muntanya.

Conceptualització del binomi.
3. Mestratge:
Conceptualització del mestratge com ele-

ment volitiu i central en la psicologia del
tècnic/la tècnica dels esports de muntanya.

Transmissió de coneixements i experièn-
cia.

Autolimitació.
Voluntat de transmissió i elements didàc-

tics.
4. Estatus i estil personal del tècnic/la

tècnica dels esports de muntanya:
Elements vocacionals.
Sosteniment de l’estatus del tècnic/la tèc-

nica d’esports de muntanya.
5. Grup:
Característiques dels trets comuns de les

persones membres del grup.
Característiques de la diversitat de les per-

sones membres del grup.
6. Situacions límit:
Definicions dels casos i situacions límit.
Tipificacions dels casos i situacions límit

segons les característiques de la situació i
les característiques personals individuals o
de grup.

7. Tècniques per a la millora del rendi-
ment esportiu:

Activació.
Relaxació.
Concentració.
Visualització.
Construcció de confiança.
Cohesió del grup.

8. Pla d’actuació:
Elaboració.
Jerarquització dels elements.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi i identificació dels diversos ele-

ments objectius i subjectius que intervenen
en la tríada por/risc/perill:

Identificació dels coneixements previs i
l’experiència.

Valoració de la nova situació.
Identificació dels requeriments tècnics,

instrumentals, físics i psíquics.
2. Anàlisi de procés de les seqüències re-

flexió/actuació/reflexió/actuació:
Aplicació dels criteris d’establiment de les

jerarquitzacions pertinents en els binomis R-
A.

Valoració de la dimensió temporal.
Anàlisi dels elements de la lògica subjec-

tiva: instant de veure, temps per compren-
dre, moment de concloure.

3. Anàlisi dels elements clau del mestrat-
ge:

Anàlisi de la transmissió de coneixements.
Valoració de l’experiència.
Determinació de l’autolimitació.
Anàlisi de la voluntat de transmissió.
Identificació dels elements didàctics.
4. Anàlisi de l’estatus i l’estil personal del/

la professional:
Anàlisi de la professionalitat, il·lusió i res-

ponsabilització envers l’alumnat o clientela
i sosteniment del rol i funcions de la perso-
na professional.

5. Anàlisi de les diferents poblacions de
treball:

Anàlisi del grup.
Caracterització del grup segons les per-

sones que el componguin.
Determinació dels recursos.
6. Tipificació de les situacions definibles

com a límit:
Identificació de les situacions límit segons

les característiques de la situació.
Identificació de les situacions límit segons

les característiques personals individuals o
de grup.

Determinació dels recursos d’intervenció.
7. Aplicació de les tècniques d’activació,

relaxació, concentració, visualització, cons-
trucció de l’autoconfiança i cohesió de grup:

Anàlisi de la situació inicial.
Explicació de les accions que es porta-

ran a terme.
Comprovació del compliment de les ne-

cessitats i condicions de partida.
Execució de les accions segons els pro-

tocols establerts i la tècnica a aplicar.
Verificació del compliment de les indica-

cions per part de les persones participants.
8. Elaboració d’un pla d’actuació:
Identificació de les característiques de les

persones destinatàries del pla.
Determinació dels objectius: selecció dels

aspectes psicològics que cal millorar.
Modificació del pla d’actuació a partir de

les experiències adquirides, tot aplicant les
tècniques i habilitats necessàries per tal de
millorar-lo.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de les activitats.
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2. Introducció permanent dels elements
racionals i racionalitzables que permeten la
consecució dels objectius proposats amb el
mínim de riscos i esforços a realitzar.

3. Responsabilitat i professionalitat en les
tasques a desenvolupar.

4. Claredat i compromís personal en la
transmissió dels estímuls.

5. Rigor i claredat en tots els elements
didàctics que han de facilitar o possibilitar
la realització del pla d’actuació.

6. Interès per motivar la clientela per
comprendre el sentit i beneficis psicològics
i personals que pot comportar la pràctica
d’esports de muntanya, fins i tot en grups
que requereixen especial atenció.

7. Respecte per les diferències d’altri i
comprensió per les dificultats alienes, en-
cara que sigui en detriment dels objectius
proposats.

8. Il·lusió en la pràctica dels esports de
muntanya, tot i tenint en compte els riscos
que comporten.

9. Incorporació, a través de la pròpia ex-
periència, de la distinció por/perill, de cara
a la màxima eficàcia de l’empresa proposa-
da.

10. Satisfacció, curiositat i interès per les
relacions interpersonals.

11. Rigor en l’aprenentatge de les tècni-
ques de millora del rendiment esportiu.

12. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 4

Formació tècnica i metodològica del des-
cens de barrancs

a) Durada: 60 hores (20 de teòriques+40
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar les característiques de l’equip

i el material bàsic per al descens de bar-
rancs.

Relacionar el material amb el nombre, les
característiques de les persones participants
i el tipus de barranc.

Utilitzar adequadament el material espe-
cífic per al descens de barrancs.

Revisar l’estat del material i mantenir-lo
en les condicions adients.

Relacionar les diferents tècniques de pro-
gressió amb les característiques del barranc.

Progressar per barrancs aplicant la tèc-
nica més adient, en funció de cada tipus de
barranc: terrestre, aquàtic, vertical o horit-
zontal.

Identificar les dificultats que poden crear
les aigües vives.

Aplicar la tècnica més adient per superar
les dificultats creades per les aigües vives.

Interpretar i elaborar ressenyes de des-
cens de barrancs.

Planificar les intervencions docents en el
descens de barrancs, assegurant la realit-
zació de la programació general, les sessi-
ons, el disseny d’exercicis i la producció de
fitxes d’activitats.

Preparar materials i instal·lacions per tal
de poder impartir classes de descens de
barrancs d’acord amb la programació.

Aplicar convenientment la intervenció di-
dàctica en el descens de barrancs mitjan-

çant la transmissió d’informació, les demos-
tracions, la realització d’activitats i la cor-
recció.

Demostrar les tècniques de progressió en
ascens i descens, i les maniobres per a la
superació d’obstacles en les variables de
terreny pròpies del descens de barrancs.

Obtenir dades i registres per tal de valo-
rar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material per al descens de bar-
rancs:

Equip i material personal i col·lectiu.
Criteris d’elecció del material.
Material per a grans descensos o per

equipar.
2. Tècniques de progressió sense corda:
Marxa a peu en el descens d’engorjats.
Tècniques de desplaçament en un mitjà

aquàtic: natació, salt, tobogans, cabussa-
ment.

Tècniques d’escalada en roca aplicables
a la progressió en descens d’engorjats.

3. Tècniques de progressió amb corda:
Nusos.
Instal·lacions.
Tècniques de ràpel.
Pèndols, passamans, tirolines.
Tècniques de progressió amb corda apli-

cables al descens de barrancs.
4. Tècniques d’aigües vives:
Elements particulars de les aigües vives:

sifons, rebufs, remolins, contracorrents.
Maniobres a aplicar segons el grau de di-

ficultat.
5. Ressenyes en el descens de barrancs:
Simbologia de les ressenyes.
Confecció de ressenyes: informació ne-

cessària, tecnologia.
6. Didàctica del descens de barrancs:
Planificació de la intervenció didàctica en

el descens de barrancs: situació inicial, fins
i objectius, programació de sessions, acti-
vitats i exercicis.

Recursos metodològics de la didàctica del
descens de barrancs.

Avaluació: objecte a avaluar, tipus, mèto-
des.

d) Continguts de procediments:
1. Preparació del material i l’equip:
Identificació de la tipologia del material i

l’equip personal bàsics per al descens de
barrancs.

Anàlisi de les característiques del materi-
al i de l’equip personal bàsics per al des-
cens de barrancs.

Utilització correcta del material i de l’equip
bàsic.

Aplicació del correcte manteniment del
material i de l’equip personal bàsic per al
descens de barrancs.

Identificació del material per realitzar
grans descensos.

2. Progressió en el descens de barrancs:
Interpretació i elaboració, en cas neces-

sari, de les ressenyes en el descens de
barrancs.

Identificació dels requeriments de la mar-
xa a peu en la pràctica del descens de bar-
rancs.

Identificació dels obstacles en el despla-
çament per un medi aquàtic.

Identificació del comportament de les ai-
gües vives.

Identificació dels diferents nusos i de les
instal·lacions.

Valoració del tipus d’instal·lació a realit-
zar en cada situació.

Utilització del material necessari per equi-
par o reequipar un descens de barrancs.

Aplicació del tipus de nus més adequat a
la situació.

Aplicació dels mètodes per a superar obs-
tacles en un medi aquàtic.

Aplicació de les tècniques d’escalada ne-
cessàries en el descens de barrancs.

Aplicació de les diferents tècniques del rà-
pel en el descens de barrancs.

Aplicació de les tècniques de descens
més idònies segons les característiques del
barranc.

Aplicació de les maniobres necessàries
per a superar les dificultats aquàtiques de
les aigües vives.

3. Aplicació de la metodologia de l’en-
senyament del descens de barrancs:

Planificació de la intervenció didàctica en
el descens de barrancs: programació gene-
ral, programació de sessions, disseny
d’exercicis, producció de fitxes d’activitats.

Aplicació de la intervenció didàctica en el
descens de barrancs: preparació de les
instal·lacions, comunicació, demostració i
realització de les activitats, correcció dels
exercicis.

Avaluació del procés d’aprenentatge.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en les situacions

que puguin afectar el desenvolupament de
la sortida plantejada.

2. Presa de decisions en la modificació
de les activitats previstes si es produeixen
variacions que puguin afectar la seguretat
de les persones participants, o bé si es
detecta en el grup una diferència de nivell
significativa, respecte al previst, o anomali-
es en el material o equip.

3. Detecció de situacions que s’allunyin
de la planificació.

4. Presa de decisions davant les incidèn-
cies aparegudes durant el descens de bar-
rancs.

5. Rigor i cura en la selecció, verificació,
uti l i tzació i manteniment del material i
l’equip.

6. Ordenació en la planificació.
7. Consciència del deure o de la tasca

assignada i de les repercussions que es
poden derivar de l’incompliment.

8. Acceptació de les responsabilitats as-
signades com a tècnic o tècnica de descens
de barrancs.

9. Aplicació de les mesures de seguretat
en el descens de barrancs.

10. Col·laboració amb altres tècnics o
tècniques.

11. Confiança en el company o compa-
nya de cordada, en l’alumnat i altres perso-
nes col·laboradores.

12. Autoconfiança en les pròpies capa-
citats tècniques i en les decisions preses
durant les activitats de descens de barrancs.

13. Esperit de superació.
14. Valoració de les pròpies capacitats

tècniques.
15. Respecte per les decisions preses

per altres tècnics o tècniques.
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16. Amabilitat amb l’alumnat i la cliente-
la.

17. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de material, equip i
tècniques del descens de barrancs.

18. Determinació en l’assessorament a
persones i grups en la utilització de

l’equip i el material, i en l’execució de les
tècniques pròpies de l’activitat.

19. Determinació en les solucions aplica-
des a situacions d’emergència.

20. Interès pels nous coneixements que
es produeixin amb relació al material, l’equip,
la didàctica i la progressió.

21. Claredat i seguretat en les demostra-
cions del diferents tipus de progressió.

22. Aparença personal de calma i segure-
tat en situacions adverses o tràgiques.

23. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

24. Actitud positiva davant les dificultats
derivades del descens de barrancs.

25. Respecte pel medi ambient i per les
condicions ambientals dels barrancs.

CRÈDIT 5

Entrenament del descens de barrancs

a) Durada: 10 hores (5 de teòriques+5 de
pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els requeriments físics i psíquics

per a la pràctica del descens de barrancs.
Identificar les exigències motrius, energè-

tiques, dietètiques i higièniques del descens
de barrancs.

Identificar les principals estructures ana-
tòmiques implicades en el descens de bar-
rancs.

Planificar l’entrenament del descens de
barrancs, establint els objectius i la perio-
dització, a partir de les possibilitats i les
necessitats de l’esportista.

Seleccionar i aplicar els mètodes adients
per a l’escalfament previ i per a la recupe-
ració posterior a l’activitat del descens de
barrancs.

Identificar i aplicar els mètodes, sistemes
i exercicis aplicats per al desenvolupament
de les capacitats motrius i per a la millora
de la tècnica i l’estratègia en el descens de
barrancs.

Avaluar l’entrenament i la millora de les
capacitats motrius, tècniques i estratègi-
ques.

Seleccionar i aplicar les proves per a la
valoració de les capacitats motrius, tècni-
ques i estratègiques.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Descens de barrancs com a activitat
física:

Requeriments físics i psíquics.
Estructures anatòmiques implicades.

Músculs i contraccions.
Processos energètics i capacitats condi-

cionals.
Dietes i higiene.
Escalfament. Fases: activació, mobilitza-

ció, estiraments, increment de la càrrega i
descans.

2. Planificació de l’entrenament especí-
fic:

Situació inicial: capacitats físiques de l’es-
portista i recursos disponibles.

Objectius de l’entrenament.
Criteris de planificació.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Tecnologia de la planificació: procés i re-
gistre.

3. Entrenament:
Entrenament de les capacitats motrius,

condicionals i coordinatives: mètodes, sis-
temes i exercicis.

Entrenament de la tècnica i estratègia:
mètodes, sistemes i exercicis.

4. Avaluació de l’entrenament:
Objectius de l’avaluació de l’entrenament.
Elements de control de l’entrenament.
Proves per a la valoració de les capaci-

tats motrius, la tècnica i l’estratègia.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi del descens de barrancs com

a activitat física:
Identificació dels requeriments físics per

al descens de barrancs.
Identificació dels requeriments psíquics

per al descens de barrancs.
Identificació de les parts anatòmiques im-

plicades en el descens de barrancs.
Relació de les diferents accions amb el

tipus de contracció muscular.
Relació dels processos energètics amb

les capacitats condicionals en el descens
de barrancs.

2. Planificació de l’entrenament:
Anàlisi de les capacitats físiques inicials

de l’esportista.
Identificació de les possibilitats i les ne-

cessitats de l’esportista.
Determinació dels objectius de l’entrena-

ment.
Anàlisi dels recursos disponibles.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Utilització de la tecnologia de la planifica-
ció.

3. Entrenament de l’esportista:
Selecció i aplicació dels mètodes per a

l’escalfament i la recuperació del descens
de barrancs.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats per al desenvolupa-
ment de les capacitats motrius en el des-
cens de barrancs.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats a la millora de la
tècnica i estratègia del descens de barrancs.

4. Avaluació de l’entrenament:
Identificació dels objectius de l’avaluació

de l’entrenament.
Identificació del nivell inicial dels/les es-

portistes.
Determinació dels moments més adients

per a realitzar l’avaluació.
Selecció de les proves a aplicar.
Aplicació de les proves.
Valoració de la millora del rendiment en

base al resultat de les proves.

e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

en la selecció o adaptació de mètodes, sis-
temes i exercicis d’entrenament.

2. Constància en la detecció, correcció i
revisió del treball efectuat, així com dels pos-
sibles errors en la planificació i el desenvo-
lupament de l’entrenament.

3. Aprofitament del temps i dels recursos
disponibles en la planificació i periodització
de l’entrenament.

4. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens en la determinació
dels objectius de l’entrenament.

5. Autoavaluació del treball realitzat en la
planificació de l’entrenament i en la selec-
ció o adaptació dels mètodes, sistemes i
exercicis.

6. Cordialitat i respecte envers les altres
persones en la comunicació i transmissió de
missatges.

7. Recerca de noves actuacions en l’en-
trenament per al descens de barrancs.

8. Exigència a si mateix/a i als i a les es-
portistes en els resultats de l’entrenament.

CRÈDIT 6

Seguretat en el descens de barrancs

a) Durada: 35 hores (10 de teòriques+25
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els perills naturals relacionats

amb el descens de barrancs.
Relacionar les situacions de perill en el

descens de barrancs amb les normes de
comportament que cal adoptar, les accions
que cal emprendre i les necessitats d’utilit-
zació del material de seguretat.

Identificar les causes d’accidents i lesi-
ons en el descens de barrancs.

Identificar els símptomes, valorar la gra-
vetat i aplicar els protocols d’assistència
sanitària immediata, en cas necessari, de les
lesions i patologies més típiques relaciona-
des amb l’escalada.

Aplicar les mesures preventives necessà-
ries per evitar les causes de les lesions crò-
niques típiques de la pràctica de l’escala-
da.

Identificar les situacions que requereixen
autorescat.

Identificar les característiques del materi-
al d’autorescat.

Aplicar les pautes i maniobres necessàri-
es en l’autorescat, amb eficàcia i seguretat,
utilitzant el material adequat.

Determinar la necessitat de la sol·licitud
de rescat i actuar amb eficàcia, en cas
necessari.

Organitzar el grup durant un accident o
rescat.

Identificar les característiques tècniques
dels mitjans de radiocomunicació que es
poden utilitzar dins d’un barranc.

Identificar les zones de cobertura i mit-
jans adequats per a cada barranc per co-
municar-se amb l’exterior.

Interpretar senyals de socors.
Determinar les limitacions per a persones

amb malalties o discapacitats.
Planificar els accessos, sortides i llocs

d’evacuació d’un barranc segons les dificul-
tats i les capacitats de les persones d’un
grup o de rescat.

Aplicar les tècniques de fortuna més ade-
quades per a solucionar situacions impre-
vistes.
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c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Perills naturals en el descens de bar-
rancs:

Característiques dels principals perills na-
turals: pluja i avingudes, temperatura, incen-
dis i despreniments.

Pautes d’actuació en cas de senyals evi-
dents de perill natural.

Actuació enfront dels diferents perills na-
turals.

Planificació del descens de barrancs te-
nint en compte els perills associats, els
accessos i els llocs d’evacuació, atenent als
criteris de seguretat.

2. Autorescat:
Valoració de la situació.
Identificació de la maniobra a realitzar.
Material de fortuna i material mecanitzat.
Evacuació de la persona ferida.
3. Rescat:
Senyals de socors.
Mitjans de radiocomunicació per al des-

cens de barrancs. Zones de cobertura.
Actuació durant el rescat.

4. Lesions en el descens de barrancs:
Lesions cròniques: prevenció, causes,

símptomes, tractament inicial.
Lesions agudes: prevenció, causes, símp-

tomes, tractament inicial.
Malalties i limitacions físiques compatibles

i incompatibles amb el descens de barrancs.

d) Continguts de procediments:
1. Reconeixement dels perills naturals:
Observació constant de l’entorn.
Identificació dels senyals que poden com-

portar perills naturals.
2. Aplicació de l’autorescat en el descens

de barrancs:
Planificació del descens de barrancs te-

nint en compte els accessos i llocs d’eva-
cuació.

Identificació del material de fortuna i del
material mecanitzat en l’autorescat.

Aplicació de les tècniques d’evacuació de
persones ferides.

3. Actuació en cas de perill o de rescat:
Anàlisi i valoració de la situació.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació de persones accidentades.
Comunicació amb els serveis de socors

o de rescat, en cas necessari.
Aplicació de les normes generals d’actu-

ació i rescat davant de situacions de perill
o d’accidents.

4. Prevenció i tractament de les lesions i
accidents més freqüents en el descens de
barrancs:

Identificació de les malalties i limitacions
físiques compatibles i incompatibles amb el
descens de barrancs.

Anàlisi de les causes de lesions cròniques,
agudes i altres patologies.

Aplicació dels procediments per a la pre-
venció de lesions cròniques, agudes i altres
patologies.

Identificació dels símptomes de les lesi-
ons cròniques, agudes i altres patologies.

Valoració de la gravetat de les lesions.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació.
Aplicació dels protocols de l’assistència

sanitària immediata de les lesions cròniques,
agudes i altres patologies.

e) Continguts d’actituds:
1. Valoració dels factors de perill durant

l’activitat.
2. Presa de decisions respecte a les ac-

tuacions davant d’incidents, de lesions o de
situacions que puguin comportar perill.

3. Presa de decisions en la modificació
de les activitats previstes si s’han produït
variacions que puguin afectar la seguretat
de les persones participants.

4. Presa de decisions en la determinació
de la necessitat de trasllat o evacuació de
persones malaltes, lesionades o accidenta-
des i en l’aplicació dels protocols d’assis-
tència sanitària immediata.

5. Presa de decisions en l’organització i
control del grup en situacions de perill.

6. Ordenació de l’actuació davant d’un
accident o d’un rescat a muntanya.

7. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

8. Cura de la higiene general i dels ma-
terials implicats en l’atenció a la persona ac-
cidentada i en el rescat.

9. Compliment dels protocols de segu-
retat en la utilització del material, especial-
ment en situacions de risc.

10. Confiança i col·laboració amb els
equips de rescat i amb els companys i com-
panyes en les accions d’autorescat.

11. Aprofitament dels recursos disponi-
bles en situacions d’emergència.

12. Recerca del coneixement de noves
tècniques d’autorescat.

13. Participació en programes de forma-
ció relacionats amb mesures de seguretat i
rescat.

14. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona accidentada.

15. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

16. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

17. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 7

Conducció en barrancs

a) Durada: 30 hores (10 de teòriques+20
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Seleccionar o dissenyar itineraris que

s’adaptin als objectius i les característiques
de les persones usuàries i a la durada pre-
vista de l’activitat.

Identificar aspectes de les persones cli-
entes/usuàries que poden condicionar la
selecció o el disseny de l’itinerari.

Modificar la planif icació de l’ it inerari
d’acord amb les condicions del medi, me-
teorològiques i de les característiques del
grup.

Determinar els aspectes que cal tenir en
compte en l’organització i el control de per-
sones o de grups en el descens de barrancs,
d’acord amb les normes de conducció de
grups.

Aplicar les normes de prevenció i segure-
tat durant el descens de barrancs.

Establir un codi de comunicació gestual
i verbal amb el grup, tot mantenint un con-
trol visual.

Determinar el ritme de l’activitat i els punts
d’aturada, d’acord amb les condicions del
medi i meteorològiques i de les caracterís-
tiques del grup.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Organització i planificació d’itineraris
de descens de barrancs:

Característiques dels itineraris: dificultat,
durada, aproximació, etc.

Aspectes del medi o meteorològics que
condicionen el disseny o la selecció d’itine-
raris.

Aspectes de les persones clientes/usuà-
ries que condicionen el disseny o la selec-
ció d’itineraris: edat, sexe, forma física, etc.

Aspectes que cal tenir en compte en l’or-
ganització i el control de persones i grups
en el descens de barrancs.

Normes de prevenció i seguretat durant
l’activitat de descens de barrancs.

2. Conducció de grups.
Seguretat.
Normes i protocols d’actuació.
Punts d’aturada.
Comunicació gestual i verbal: informació

inicial, codis de comunicació.

d) Continguts de procediments:
1. Organització i planificació d’itineraris:
Identificació dels objectius de l’activitat i

de les característiques i motivacions de les
persones participants.

Selecció i interpretació de les fonts d’in-
formació: mapes, ressenyes, guies, etc.

Selecció de l’itinerari.
Reconeixement directe del terreny, si es-

cau.
Determinació del ritme de l’activitat, el

temps previst i els llocs de descans, àpats,
pernoctacions, llocs d’evacuació, etc.

Determinació del material necessari.
Determinació de les solucions que cal

adoptar en cas de possibles incidències: re-
tirada, bivac de fortuna, etc.

2. Comunicació amb el grup:
Determinació de les instruccions i la in-

formació que han de rebre les persones par-
ticipants.

Ordenació de la informació.
Establiment dels codis de comunicació

gestual i verbal.
Emissió de la informació.
Verificació de la interpretació correcta de

la informació.
3. Conducció de grups:
Verificació de l’equip i material col·lectiu

i personal de les persones participants.
Verificació de l’ajustament de les carac-

terístiques del barranc, les condicions me-
teorològiques i les característiques de les
persones participants amb les previsions.

Distribució del grup.
Adaptació als horaris i durades previstes.
Conducció amb seguretat.
Verificació de les maniobres que execu-

ten les persones participants i correcció en
cas necessari.

Modificació de la planificació de l’activi-
tat en funció del seu desenvolupament i dels
possibles incidents.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
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de l’activitat plantejada, i en la modificació
de l’itinerari si es detecta una diferència
significativa en el nivell de les persones
participants o en les condicions del medi o
meteorològiques respecte a les previsions.

2. Constància en la detecció, correcció i
revisió de la planificació de l’activitat i del
disseny o selecció de l’itinerari.

3. Aprofitament dels recursos disponibles
en situacions no previstes.

4. Consciència del propi deure com a
conductor o conductora d’un grup i de les
repercussions que es poden derivar de
l’incompliment.

5. Coordinació amb els companys i com-
panyes en les tasques de control i supervi-
sió del grup.

6. Respecte i acceptació de les opinions
i judicis aliens en les possibles modificaci-
ons de l’itinerari previst.

7. Determinació en l’execució de les tèc-
niques pròpies de l’activitat i en les soluci-
ons aplicades a situacions d’emergència.

8. Rigor en l’execució del treball.
9. Cordialitat i amabilitat en el tracte amb

les persones components del grup i amb els
companys i companyes.

10. Interès pels nous coneixements que
es produeixin en relació amb la conducció
de grups en el descens de barrancs.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques. 12.
Observació de les normes higienicosanità-
ries, de protecció de la natura, d’utilització
dels refugis de muntanya, i d’ús i conserva-
ció de les instal·lacions de les ascensions i
dels itineraris.

13. Consideració per la salut i la segure-
tat pròpies i les de les altres persones.

C) Bloc complementari

El bloc complementari dels ensenyaments
de segon nivell del títol de tècnic o tècnica
d’esport en descens de barrancs és igual al
del segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en alta muntanya.

D) Bloc de pràctiques

a) Durada: 200 hores, de les quals:
Un mínim de 70 hores correspondran a

activitats de conducció de persones i grups
en descens de barrancs.

Un mínim de 50 hores correspondran a
activitats de programació de les activitats
realitzades.

b) Objectius terminals
Adaptar-se, d’una manera responsable i

participativa, a les funcions pròpies de les
entitats/empreses que fan oferta d’activitats
de barranquisme.

Afrontar les tasques relacionades amb la
conducció de persones i grups en el des-
cens de barrancs i engorjats, i amb l’ense-
nyament i l’organització d’activitats de bar-
ranquisme, amb progressiva autonomia,
organització i iniciativa de treball.

Valorar el conjunt d’accions realitzades en
les entitats/empreses que fan oferta d’acti-
vitats de barranquisme, a partir dels inte-
ressos, les aptituds personals i l’experièn-
cia acumulada en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de refe-
rència proposades (possibles tasques que
es poden fer al centre de treball).

1. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la conducció de persones
i grups en els descensos d’engorjats i de
barrancs:

Realització de descensos de barrancs i
engorjats.

Conducció de persones i grups en des-
censos de barrancs i engorjats.

2. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i organitza-
ció d’activitats de barranquisme:

Programació i organització de descensos
de barrancs i engorjats.

Logística i desenvolupament dels descen-
sos.

3. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb programació i realització de
l’ensenyament del barranquisme:

Programació de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes dels des-
censos de barrancs i engorjats.

Organització de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes dels des-
censos de barrancs i engorjats.

Realització de les exposicions teòriques
dels cursos de barranquisme.

Realització de demostracions pràctiques
de diferents aspectes de l’activitat del bar-
ranquisme.

d) Cada centre docent en determina els
continguts i s’hi apliquen els criteris gene-
rals d’avaluació següents:

1. Analitza l’àmbit de treball i identifica les
relacions laborals amb el marc organitzatiu
i de funcionament de l’entitat/empresa.

2. S’adapta a les característiques orga-
nitzatives i a les situacions pròpies del cen-
tre de treball.

3. Actua amb responsabilitat en l’àmbit
productiu del centre de treball, tenint en
compte la normativa legal i les condicions
de seguretat.

4. Treballa en equip quan cal, i es co-
responsabilitza, coopera, respecta i valo-
ra el treball de les altres persones, i hi co-
opera.

5. Adopta una actitud participativa, s’in-
teressa per aprendre i té iniciativa amb re-
lació a les tasques encomanades.

6. Té una visió de conjunt i coordinada
de les funcions, les fases, els processos o
els productes de l’entitat/empresa.

7. Obté la informació i els mitjans neces-
saris per realitzar l’activitat assignada, uti-
litzant els canals existents.

8. Executa les tasques i s’ajusta progres-
sivament als nivells particulars de l’entitat/
empresa.

9. Detecta anomalies o desviacions en
l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica
les causes i hi proposa possibles solucions.

10. Interpreta i expressa la informació
amb la terminologia o simbologia i els mit-
jans propis de treball.

11. Identifica les característiques particu-
lars dels mitjans de producció, l’utillatge, els
equips i les eines, i hi aplica els procedi-
ments tècnics adequats.

12. Identifica les condicions de l’entitat/
empresa més relacionades amb la seva
professió perquè puguin ésser millorades.

13. Identifica les activitats, les tasques i
els àmbits d’actuació que s’adeqüen millor
a les seves aptituds i als interessos profes-
sionals.

14. Identifica els aspectes positius i ne-
gatius de l’àmbit de treball: condicions de
seguretat personal i mediambiental, riscos,
relacions personals, etc.

ANNEX 5

Perfil professional i currículum dels ensenya-
ments de segon nivell que condueixen a
l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’es-
port en escalada

1. Denominació: tècnic o tècnica d’esport
en escalada

2. Durada i distribució horària dels ense-
nyaments

2.1 Durada: 630 hores
2.2 Distribució horària dels ensenya-

ments:

Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port II: 40 h.t.
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i l’entrenament II: 45 h.t.
Entrenament esportiu II: 30 h.t.+ 10 h.p.
Organització i legislació de l’esport II: 5

h.t.
Teoria i sociologia de l’esport: 20 h.t.
Càrrega horària del bloc: 140 h.t.+10 h.p.
Total hores: 150 h.

Bloc específic
Desenvolupament professional II: 10 h.t.
Coneixement del medi: 10 h.t.+10 h.p.
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada: 10 h.t.
Formació tècnica i metodològica de l’en-

senyament de l’escalada: 25 h.t.+40 h.p.
Equipament d’instal·lacions d’escalada:

10 h.t.+25 h.p.
Entrenament de l’escalada: 15 h.t.+35

h.p.
Seguretat en l’escalada: 10 h.t.+ 15 h.p.
Conducció en escalada: 10 h.t.+ 25 h.p.
Càrrega horària del bloc: 100 h.t.+150

h.p.
Total hores: 250 h.

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera: 10 h.t.
Equipaments esportius: 10 h.t.
Informàtica bàsica aplicada: 10 h.p.
Càrrega horària del bloc: 30 h.p.
Bloc de formació pràctica: 200 h.p.
Durada total: 630 h.

3. Perfil professional
3.1 Competència
El títol de tècnic o tècnica d’esport en es-

calada acredita que la persona titular té les
competències necessàries per programar i
realitzar l’ensenyament de l’escalada, per
programar i dirigir l’entrenament bàsic d’es-
portistes i equips i per dirigir la seva parti-
cipació en competicions d’escalada d’àm-
bit local i autonòmic.

3.2 Competències professionals
a) Conduir persones o grups en activitats

d’escalada:
1. Progressar amb seguretat i eficàcia en

terrenys d’escalada, en qualsevol estació cli-
màtica, amb o sense condicions de visibi-
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litat, i independentment de les condicions
del terreny.

2. Seleccionar l’emplaçament del lloc de
pernoctació d’acord amb els criteris de se-
guretat i la programació establerta.

3. Informar les persones que hi partici-
pen sobre l’itinerari previst amb la utilització
de mapes i ressenyes.

4. Informar les persones participants so-
bre les característiques culturals i naturals
de l’itinerari.

5. Modificar l’itinerari d’acord amb les
condicions de les persones que hi partici-
pen i del medi.

6. Preveure els canvis de temps en una
àrea per l’observació dels fenòmens atmos-
fèrics locals.

7. Identificar els fenòmens atmosfèrics in-
dicatius d’un possible canvi de temps me-
teorològic.

8. Preveure els canvis del terreny segons
les condicions atmosfèriques.

b) Programar i organitzar activitats lliga-
des a l’ensenyament i la pràctica de l’esca-
lada:

1. Establir el pla d’actuacions per al des-
envolupament de les activitats d’escalada
amb la finalitat d’assolir els objectius pre-
vistos, tot garantint les condicions de se-
guretat, i segons la condició física i els in-
teressos de les persones practicants.

2. Preveure les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la realització de l’activitat.

3. Controlar la logística de l’activitat i as-
segurar la disponibilitat de la prestació de
tots els serveis necessaris.

4. Avaluar les possibilitats de realització
de l’activitat a l’indret escollit.

5. Preparar les instal·lacions i el material
necessaris per al desenvolupament de l’ac-
tivitat.

6. Accedir a les fonts d’informació mete-
orològica, interpretar la informació i predir
l’evolució del temps.

7. Preveure els canvis de temps en una
àrea per l’observació dels fenòmens atmos-
fèrics locals.

8. Identificar els fenòmens atmosfèrics in-
dicatius d’un possible canvi de temps me-
teorològic.

9. Preveure els canvis en el terreny
d’acord amb les condicions atmosfèriques.

10. Col·laborar en la promoció del patri-
moni cultural de les zones de muntanya i en
la conservació de la natura.

11. Detectar informació tècnica relacio-
nada amb la seva feina, amb la finalitat d’in-
corporar tècniques i tendències, i utilitzar els
nous equips i materials del sector.

12. Detectar i interpretar els canvis tec-
nològics, organitzatius, econòmics i socials
que incideixen en l’activitat professional.

13. Posseir una visió global i integra-
dora del procés, comprenent la funció de
les instal·lacions i equips, i les dimensi-
ons tècniques, pedagògiques, organitza-
tives, econòmiques i humanes de la seva
feina.

c) Programar i realitzar l’ensenyament de
l’escalada:

1. Progressar amb seguretat i eficàcia en
els diferents tipus de terreny específics de
l’escalada.

2. Programar les sessions d’ensenya-
ment, determinant els objectius, continguts,

recursos, mètodes, avaluació i temporitza-
ció de les activitats d’escalada.

3. Explicar i demostrar les tècniques, tàc-
tiques i habilitats bàsiques específiques de
l’escalada.

4. Informar sobre les característiques de
l’equip i el material adequats per a la pràc-
tica de l’escalada, així com el seu manteni-
ment preventiu i la seva conservació.

5. Demostrar la utilització de l’equip i ma-
terial específics de l’escalada.

6. Corregir el plantejament tàctic, l’exe-
cució tècnica i la utilització del material.

7. Avaluar la progressió de l’aprenentat-
ge esportiu, identificant els errors d’execu-
ció tècnica i tàctica dels/les esportistes i les
seves causes, i aplicar els mètodes i mit-
jans necessaris per a la seva correcció,
preparant-los per a les fases posteriors d’alt
rendiment esportiu.

8. Transmetre les normes, valors i con-
tinguts ètics de la pràctica esportiva.

9. Fomentar la pràctica esportiva saluda-
ble.

d) Dirigir l’entrenament bàsic d’escala-
dors i escaladores:

1. Realitzar la programació específica i la
programació operativa de l’entrenament
d’acord amb la planificació i programació
general.

2. Dirigir les sessions d’entrenament tèc-
nic, en funció dels objectius establerts, tot
garantint les condicions de seguretat.

3. Dirigir el condicionament físic d’esca-
ladors i escaladores, segons els objectius
establerts.

4. Realitzar l’avaluació i el seguiment del
rendiment dels/les esportistes.

e) Dirigir esportistes i equips durant la
seva participació en competicions d’esca-
lada d’àmbit local i regional:

1. Realitzar el plantejament tàctic aplica-
ble a la competició esportiva d’escalada.

2. Dirigir els/les esportistes o l’equip en
la seva actuació tècnica i tàctica durant la
competició esportiva.

3. Avaluar l’actuació dels/les esportistes
o l’equip en la competició.

4. Explicar, respectar i fer complir la re-
glamentació de les competicions d’escala-
da.

5. Col·laborar en la detecció de talents
amb característiques físiques i psíquiques
susceptibles d’introduir-se en processos
d’alt rendiment esportiu.

3.3 Camp professional
3.3.1 Àmbit professional
Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activi-

tat en el sector esportiu i del lleure, en l’àm-
bit de l’ensenyament i l’entrenament de l’es-
calada en:

Itineraris de totes les dificultats en vies
equipades d’un llarg com a màxim;

Itineraris de dos o més llargs completa-
ment equipats, de dificultat màxima de 7a;

Itineraris de dos o més llargs no equipats
de 6b i A2;

Itineraris hivernals difícils fins a 3500 me-
tres;

Iitineraris d’escalada en roca V+/A1.
S’exclouen expressament del seu àmbit

d’actuació :
Les zones que requereixin l’ús de tècni-

ques o material específic d’alpinisme o es-
quí de muntanya per a l’accés o progressió;

Les barrancs de característiques aquàti-
ques o verticals, que requereixin l’ús de tèc-
niques o materials específics.

Aquest/a tècnic/a podrà actuar de forma
autònoma o en el si d’organismes públics o
entitats privades. Els diversos tipus d’em-
preses on pot desenvolupar les seves fun-
cions són:

Escoles i centres d’iniciació esportiva,
Clubs i associacions esportives o de lleu-

re,
Federacions esportives,
Patronats esportius,
Empreses de serveis esportius o de lleu-

re,
Centres escolars (activitats extraescolars).
Principals ocupacions que es poden des-

envolupar quan s’hagi adquirit la competèn-
cia professional definida en el perfil:

Instructor o instructora d’escalada.
Entrenador o entrenadora d’escalada a ni-

vell bàsic.
Director o directora d’activitats d’escala-

da.
3.3.2 Àmbit funcional
Les responsabilitats que seran requerides

a aquest tècnic o tècnica són les següents:
La programació i organització d’activitats

d’escalada;
L’ensenyament de l’escalada;
El control i avaluació del procés d’instruc-

ció esportiva;
L’entrenament d’escaladors i escaladores

a nivell bàsic;
El control del rendiment esportiu;
La direcció tècnica d’esportistes i equips

durant la participació en competicions d’es-
calada;

La seguretat de les persones o grups
durant el desenvolupament d’activitats d’es-
calada;

El compliment de les instruccions gene-
rals de la persona responsable de l’entitat.

4. Currículum.

A) Bloc comú

El bloc comú dels ensenyaments de se-
gon nivell del títol de tècnic o tècnica d’es-
port en escalada és igual al del segon nivell
del de tècnic o tècnica d’esport en alta mun-
tanya.

B) Bloc específic

CRÈDIT 1

Desenvolupament professional II

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar el perfil, el marc legal, les com-

petències i l’àmbit professional i funcional
del tècnic o tècnica d’esport.

Definir les responsabilitats civils i penals
derivades de l’exercici professional del tèc-
nic o tècnica d’esport.

Identificar les diferents opcions d’associ-
acionisme professional existents a nivell in-
ternacional, estatal i autonòmic.

Sintetitzar els condicionants existents en
un codi deontologia professional.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:
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1. Tècnic o tècnica d’esport:
Marc legal.
Competència professional.
Àmbit professional i funcional.
2. Associacionisme professional:
Origen de la professió.
Organitzacions professionals internacio-

nals, estatals i autonòmiques.
Deontologia professional.
3. Sector dels esports de muntanya i es-

calada a l’estranger:
Condicions laborals.
Experiències professionals.

d) Continguts de procediments:
1. Identificació del perfil professional del

tècnic o tècnica d’esport en escalada:
Identificació del currículum formatiu.
Identificació del marc legal.
Identificació de les competències profes-

sionals.
Delimitació de l’àmbit professional.
Identificació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.
2. Caracterització del sector dels esports

de muntanya a l’estranger:
Identificació de les similituds i diferències

en la pràctica professional.
Identificació de l’equivalència de les titu-

lacions.
Comparació dels currículums formatius.
Comparació de les competències profes-

sionals.
Comparació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.

e) Continguts d’actituds:
1. Constància en detectar, corregir i re-

visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors.

2. Coneixement de l’estructuració legal i
federativa dels esports de muntanya.

3. Coneixement de les causes jurídiques,
les conseqüències i les cobertures de la res-
ponsabilitat civil.

4. Acceptació de les normes i les respon-
sabilitats assignades.

5. Consciència del deure o de la tasca
assignada.

6. Comunicació amb els/les superiors per
valorar el treball i reconduir-lo, si escau.

7. Interès per l’actualització de la infor-
mació .

8. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

9. Cordialitat i respecte envers els/les al-
tres professionals amb els/les quals es re-
laciona.

10. Creativitat en la recerca de les formes
d’actuació i d’organització de les tasques i
les accions relacionades amb la professió.

11. Interès pels nous coneixements i mo-
dificacions que es produeixin en relació amb
l’estructuració i normativa de la professió.

CRÈDIT 2

Coneixement del medi

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els principals tipus de roques

a partir de l’observació directa i la utilització
de diferents proves.

Relacionar els tipus de roques amb les
característiques del paisatge, tenint en
compte els agents erosius i la tectònica de
la zona.

Identificar els elements geològics relaci-
onats amb els agents erosius.

Situar les principals serralades i els prin-
cipals accidents geogràfics de la terra i, en
especial, de Catalunya.

Localitzar les principals zones de pràcti-
ca esportiva de muntanya de la Península
Ibèrica i, en especial, de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies vege-
tals de muntanya de Catalunya, a partir de
la visualització directa.

Situar les espècies vegetals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies ani-
mals de muntanya de Catalunya, a partir de
la visualització directa o dels seus rastres.

Situar les espècies animals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Identificar els efectes de l’actuació dels/
les esportistes sobre el medi, en els dife-
rents ambients de muntanya.

Determinar el contingut, la metodologia i
els recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, tenint en compte les característi-
ques de les diferents modalitats esportives
de muntanya.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Geologia:
Roques.
Eres geològiques.
Paisatge i agents erosius. Rius i glaceres.
Paisatge i tectònica.
2. Geografia de les muntanyes de la ter-

ra:
Serralades de l’àrea europea mediterrà-

nia.
Accidents geogràfics de les serralades de

l’àrea europea mediterrània.
Serralades de la resta del món.
Accidents geogràfics de les diferents ser-

ralades del món.
Geografia de les zones d’escalada, en-

gorjats i alta muntanya de la Península ibè-
rica.

3. Geografia i geologia de Catalunya:
Geografia i geologia de les unitats de

relleu de Catalunya: els Pirineus i Prepiri-
neus, la Depressió Central i les Serralades
Costaneres.

Geografia de les zones d’escalada, en-
gorjats i alta muntanya de Catalunya.

Geologia de les zones d’escalada, engor-
jats i alta muntanya de Catalunya.

4. Vegetació de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, l’altura,

l’orientació i els materials amb relació a la
vegetació.

Vegetació de muntanya de Catalunya:
boscos, prats, tarteres i codines, penya-
segats, engorjats, vegetació de ribera i
mulladius i vegetació ruderal i nitròfila.

Vegetació de muntanya de la Península
Ibèrica.

5. Fauna de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, l’altura i la

vegetació amb relació a la fauna.
Fauna de muntanya de Catalunya.
Fauna de muntanya de la Península Ibè-

rica.

6. Riscos i impacte dels esports de mun-
tanya en el medi ambient:

Excursionisme.
Escalada.
Descens d’engorjats.
Alpinisme.
Esquí.

d) Continguts de procediments:
1. Interpretació de les característiques del

paisatge amb relació a l’activitat esportiva:
Identificació dels principals tipus de ro-

ques a partir de l’observació directa i la uti-
lització de diferents proves.

Determinació de les relacions entre els
agents erosius, la tectònica i les roques amb
el paisatge.

Identificació dels elements geològics re-
lacionats amb els agents erosius.

Relació entre el paisatge i les activitats
d’escalada.

2. Localització dels elements geogràfics:
Identificació de les principals serralades i

els principals accidents geogràfics de la
terra, la Península Ibèrica i Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
serralades i els principals accidents geogrà-
f ics de la terra, la Península Ibèrica i
Catalunya.

Identificació de les principals zones de
pràctica de l’escalada de la Península Ibè-
rica i de Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
zones d’escalada de la Península Ibèrica i
de Catalunya.

3. Reconeixement de les principals espè-
cies vegetals de muntanya de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ve-
getals de muntanya per observació directa.

Situació de les diferents espècies vege-
tals en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les diferents espècies vege-
tals segons el tipus de roques, l’orientació
i d’altres característiques ambientals.

4. Reconeixement de les principals espè-
cies animals de Catalunya:

Relació de les diferents espècies animals
de muntanya amb les seves característi-
ques.

Identificació de les diferents espècies ani-
mals per observació directa o a dels seus
rastres.

Situació de les principals espècies animals
en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les espècies animals segons
les característiques de la zona.

5. Determinació de les activitats a realit-
zar amb relació a la protecció del medi de
muntanya:

Identificació de l’actuació dels/les espor-
tistes sobre el medi, en els diferents ambi-
ents de muntanya, i en especial, en les
activitats d’escalada.

Determinació del contingut, la metodolo-
gia i els recursos necessaris per a la realit-
zació d’activitats envers la protecció del
medi ambient, tenint en compte les carac-
terístiques de les diferents modalitats espor-
tives de muntanya, i d’escalada.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la selecció de

les fonts d’informació sobre les caracterís-
tiques geogràfiques, geològiques, botàni-
ques i faunístiques de la zona.
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2. Determinació de la metodologia utilit-
zada per a la realització d’activitats espor-
tives tenint en compte la protecció del medi
ambient.

3. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

4. Col·laboració en la protecció del medi
natural.

5. Interès per l’actualització de la infor-
mació mediambiental i sobre aspectes de
la zona que puguin ser significatius per a
l’activitat.

6. Col·laboració amb altres professionals
en l’obtenció de dades sobre la meteorolo-
gia, les característiques geològiques, geo-
gràfiques, botàniques i faunístiques de la
zona.

7. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

8. Rigor en l’obtenció i anàlisi de les
dades i en l’execució del treball.

9. Autosuficiència en la recerca i tracta-
ment de la informació.

10. Interès pel missatge i per la persona
interlocutora.

11. Motivació de les persones partici-
pants cap a les conductes de respecte al
medi.

12. Interès per donar la informació sobre
les característiques de la zona a les perso-
nes participants.

13. Interès pels nous coneixements i els
avenços científics que es produeixin amb
relació al medi.

14. Observació de les normes de con-
ducta i seguretat en el medi natural.

15. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

16. Ús d’elements que no perjudiquin el
medi ambient.

CRÈDIT 3

Psicologia dels esports de muntanya i es-
calada

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar i aplicar els recursos psicolò-

gics per millorar el treball com a tècnic o
tècnica i el rendiment dels/les esportistes.

Identificar les característiques i perfil psi-
cològic dels/les esportistes que practiquen
les activitats de muntanya.

Conèixer les característiques intrínseques
dels esports de muntanya.

Identificar els trets diferencials entre els/
les esportistes de les diverses modalitats
d’esports de muntanya.

Diferenciar les característiques i el perfil
psicològic del tècnic/la tècnica d’esports de
muntanya d’acord amb les diferents moda-
litats d’actuació: guia, entrenador/a i moni-
tor/a-professor/a.

Valorar la importància de l’estatus i l’estil
personal de la persona tècnica.

Aplicar recursos per a la pròpia motiva-
ció com a tècnic o tècnica.

Adequar la funció del tècnic o tècnica,
mitjançant eines psicològiques, a la diversi-
tat del grup o dels seus membres, i a les
característiques de les tasques a desenvo-
lupar.

Saber actuar amb persones o grups tipi-
ficats com a difícils, o en situacions límit.

Identificar i aplicar les tècniques d’acti-
vació, relaxació, concentració, visualització,
construcció de la confiança i cohesió de
grup per a la millora del rendiment esportiu.

Elaborar i aplicar un pla d’actuació per a
la millora dels aspectes psicològics.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tríada por/risc/perill:
Identificació de la tríada com a elements

psicològics genuïns en la pràctica dels es-
ports de muntanya.

Conceptualització de la tríada.
2. Binomi actuació/reflexió:
Identificació del binomi fonamental actu-

ació/reflexió com a element intrínsec de la
psicologia de les persones practicants d’es-
ports de muntanya.

Conceptualització del binomi.
3. Mestratge:
Conceptualització del mestratge com ele-

ment volitiu i central en la psicologia del
tècnic/la tècnica d’esports de muntanya.

Transmissió de coneixements i experièn-
cies.

Autolimitació.
Voluntat de transmissió i elements didàc-

tics.
4. Estatus i estil personal del tècnic/la

tècnica d’esports de muntanya.
Elements vocacionals.
Sosteniment de l’estatus del tècnic/la tèc-

nica d’esports de muntanya.
5. Grup:
Característiques dels trets comuns de les

persones membres del grup.
Característiques de la diversitat de les per-

sones membres del grup.
6. Situacions límit:
Definicions dels casos i situacions límit.
Tipificacions dels casos i situacions límit

segons les característiques de la situació i
les característiques personals individuals o
de grup.

7. Tècniques per a la millora del rendi-
ment esportiu:

Activació.
Relaxació.
Concentració.
Visualització.
Construcció de confiança.
Cohesió del grup.
8. Pla d’actuació:
Elaboració.
Jerarquització dels elements.

d) Continguts de procediments
1. Anàlisi i identificació dels diversos ele-

ments objectius i subjectius que intervenen
en la tríada por/risc/perill:

Identificació dels coneixements previs i
l’experiència.

Valoració de la nova situació.
Identificació dels requeriments tècnics,

instrumentals, físics i psíquics.
2. Anàlisi de procés de les seqüències

_reflexió/actuació/reflexió/actuació:
Aplicació dels criteris d’establiment de

les jerarquitzacions pertinents en els bino-
mis R-A.

Valoració de la dimensió temporal.
Anàlisi dels elements de la lògica subjec-

tiva: instant de veure, temps per compren-
dre, moment de concloure.

3. Anàlisi dels elements clau del mestratge:

Anàlisi de la transmissió de coneixements.
Valoració de l’experiència.
Determinació de l’autolimitació.
Anàlisi de la voluntat de transmissió.
Identificació dels elements didàctics.
4. Anàlisi de l’estatus i de l’estil personal

del/la professional.
Anàlisi de la professionalitat, la il·lusió, la

responsabilització envers l’alumnat o clien-
tela i el sosteniment del rol i funcions de la
persona professional.

5. Anàlisi de les diferents poblacions de
treball:

Anàlisi del grup.
Caracterització del grup segons les per-

sones que el componguin.
Determinació dels recursos.
6. Tipificació de les situacions definibles

com a límit:
Identificació de les situacions límit segons

les característiques de la situació.
Identificació de les situacions límit segons

les característiques personals individuals o
de grup.

Determinació dels recursos d’intervenció.
7. Aplicació de les tècniques d’activació,

relaxació, concentració, visualització, cons-
trucció de l’autoconfiança i cohesió de grup:

Anàlisi de la situació inicial.
Explicació de les accions que es porta-

ran a terme.
Comprovació del compliment de les ne-

cessitats i condicions de partida.
Execució de les accions segons els pro-

tocols establerts i la tècnica a aplicar.
Verificació del compliment de les indica-

cions per part de les persones participants.
8. Elaboració d’un pla d’actuació:
Identificació de les característiques de les

persones destinatàries del pla.
Determinació dels objectius: selecció dels

aspectes psicològics que cal millorar. Mo-
dificació del pla d’actuació a partir de les
experiències adquirides, tot aplicant les tèc-
niques i habilitats necessàries per tal de
millorar-lo.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de les activitats.

2. Introducció permanent dels elements
racionals i racionalitzables que permeten la
consecució dels objectius proposats amb el
mínim de riscos i esforços a realitzar.

3. Responsabilitat i professionalitat en les
tasques a desenvolupar.

4. Claredat i compromís personal en la
transmissió dels estímuls.

5. Rigor i claredat en tots els elements
didàctics que han de facilitar o possibilitar
la realització del pla d’actuació.

6. Interès per motivar la clientela per
comprendre el sentit i beneficis psicològics
i personals que pot comportar-li la pràctica
d’esports de muntanya, fins i tot en grups
de població que requereixen especial aten-
ció.

7. Respecte per les diferències d’altri i
comprensió per les dificultats alienes, en-
cara que sigui en detriment dels objectius
proposats.

8. Il·lusió en la pràctica dels esports de
muntanya, tot i tenint en compte els riscos
que comporten.
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9. Incorporació, a través de la pròpia ex-
periència, de la distinció por/perill de cara a
la màxima eficàcia de l’empresa proposa-
da.

10. Satisfacció, curiositat i interès per les
relacions interpersonals.

11. Rigor en l’aprenentatge de les tècni-
ques de millora del rendiment esportiu.

12. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 4

Formació tècnica i metodològica de l’ense-
nyament de l’escalada

a) Durada: 65 hores (25 de teòriques+40
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar les característiques de l’equip

bàsic i del material de l’escalador/a.
Identificar els diferents elements gestuals

de la tècnica de progressió en escalada.
Identificar els principis físics i mecànics

de l’escalada.
Escalar amb eficàcia en tècnica lliure i en

tècnica artificial.
Identificar els diferents elements de la tèc-

nica de protecció en escalada.
Assegurar amb eficàcia altres escaladors

o escaladores.
Aplicar correctament les tècniques de

protecció per garantir la pròpia seguretat
mentre s’escala.

Interpretar i elaborar ressenyes d’escala-
da.

Aplicar la sistemàtica de la programació
i organització d’activitats d’escalada.

Planificar les intervencions docents en es-
calada assegurant la realització de la pro-
gramació general, les sessions, el disseny
d’exercicis i la producció de fitxes

d’activitats.
Preparar materials i instal·lacions per tal

de poder impartir classes d’escalada, se-
gons la programació.

Aplicar convenientment la intervenció di-
dàctica en escalada mitjançant la transmis-
sió d’informació, les demostracions, la rea-
lització d’activitats i la correcció.

Obtenir dades i registres per tal de valo-
rar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Interpretar els reglaments de competici-
ons d’escalada.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material d’escalada:
Equip personal bàsic: vestimenta, calçat.
Material bàsic: tipus, característiques, uti-

litats i manteniment.
Material per a escalada en grans parets:

tipus, característiques, utilitats i manteni-
ment.

2. Tècnica de progressió en escalada:
Biomecànica i física de l’escalada.
Tècnica lliure de progressió.
Tècnica artificial de progressió.
3. Tècnica de protecció en escalada:
Tècnica d’assegurament en l’escalada en

bloc.
Cadena de seguretat.
Tècnica d’assegurament al primer/a de

cordada: des del terra, des de la reunió.

Tècnica d’assegurament al segon/a de
cordada: des del terra, des de la reunió.

4. Ressenyes i escales de dificultat:
Tipus de ressenyes.
Escales de dificultat: en lliure, en artificial.
Simbologia i interpretació: dificultat, mor-

fologia, metres, altres.
Confecció de ressenyes: informació ne-

cessària, tecnologia.
5. Sistemàtica de la programació i orga-

nització d’activitats d’escalada:
Establiment d’objectius.
Elecció de l’itinerari d’acord amb els ob-

jectius.
Avaluació i prevenció de riscos.
Estratègia, aspectes tàctics i logística de

la sortida.
Seqüenciació d’actuacions per augmen-

tar la seguretat d’una sortida.
6. Didàctica de l’escalada:
Planificació de la intervenció didàctica en

l’escalada: situació inicial, fins i objectius,
programació de sessions, activitats i exer-
cicis.

Recursos metodològics de la didàctica de
l’escalada.

Avaluació: objecte a avaluar, tipus, mèto-
des.

7. Reglaments de competició:
Reglament FEDME de competicions d’es-

calada.
Reglament FEEC de competicions d’es-

calada.
Altres reglaments de competicions d’es-

calada.

d) Continguts de procediments:
1. Preparació de l’equip i material d’es-

calada:
Identificació de l’equip personal i del ma-

terial bàsic de l’escalador o escaladora.
Anàlisi de les característiques de l’equip
personal i del material bàsic de l’escalador
o escaladora.

Utilització correcta de l’equip i el material
bàsic.

Aplicació del correcte manteniment de l’e-
quip personal i del material bàsic de l’esca-
lador o escaladora.

2. Progressió en l’escalada:
Identificació dels elements tècnics gestu-

als de la progressió en escalada lliure o en
escalada artificial, segons el cas.

Execució dels elements tècnics gestuals
de la progressió en escalada lliure o en es-
calada artificial, segons el cas.

3. Protecció en escalada:
Identificació dels elements tècnics de l’as-

segurament en escalada en bloc.
Execució dels elements tècnics de l’as-

segurament en escalada en bloc.
Identificació dels elements de la cadena

de seguretat i el seu comportament físic.
Identificació dels elements tècnics de l’as-

segurament al primer/a o al segon/a de
cordada des del terra i des de la reunió.

Aplicació dels elements tècnics de l’as-
segurament al/la primer/a o al/la segon/a de
cordada des del terra i des de la reunió.

4. Interpretació i elaboració de ressenyes:
Identificació dels diferents tipus de res-

senyes.
Identificació de les diferents escales de

dificultat en lliure i en artificial.
Interpretació de la simbologia de la difi-

cultat, la morfologia, els metres, etc.
Elaboració de ressenyes d’escalada

5. Realització d’activitats d’escalada:
Determinació dels objectius principals i

secundaris de l’activitat.
Elecció de l’itinerari d’acord amb els ob-

jectius.
Avaluació i prevenció de riscos.
Selecció de l’estratègia, els aspectes tàc-

tics i la logística de la sortida.
Seqüenciació d’actuacions per augmen-

tar la seguretat de la sortida.
6. Aplicació de la metodologia de l’en-

senyament de l’escalada:
Planificació de la intervenció didàctica en

escalada: programació general, programa-
ció de sessions, disseny d’exercicis, produc-
ció de fitxes d’activitats.

Aplicació de la intervenció didàctica en
l’escalada: preparació de les instal·lacions,
comunicació de les activitats, demostració
de les activitats, realització de les activitats,
correcció dels exercicis.

Avaluació del procés d’aprenentatge.
7. Aplicació dels reglaments de compe-

tició:
Interpretació del reglament FEDME de

competicions d’escalada.
Interpretació del reglament FEEC de com-

peticions d’escalada.
Familiarització amb altres reglaments de

competicions d’escalada.

e) Continguts d’actituds:
1. Detecció de situacions que s’allunyin

de la planificació.
2. Presa de decisions davant les incidèn-

cies aparegudes durant l’escalada.
3. Rigor en la selecció, preparació, revi-

sió i conservació de l’equip i material ne-
cessaris.

4. Acompliment de la programació.
5. Respecte de normes i reglaments.
6. Acceptació de les responsabilitats as-

signades com a tècnic/tècnica d’escalada.
7. Aplicació de les mesures de seguretat

en l’escalada.
8. Col·laboració amb d’altres tècnics o

tècniques.
9. Confiança en l’alumnat, altres col·la-

boradors i col·laboradores, i en el company
o companya de cordada.

10. Autoconfiança en les pròpies capa-
citats tècniques i en les decisions preses
durant les activitats d’escalada.

11. Esperit de superació.
12. Valoració de les pròpies capacitats

tècniques.
13. Respecte per les decisions preses

per altres tècnics/tècniques.
14. Amabilitat amb alumnat i clientela.
15. Recerca de nous coneixements res-

pecte dels materials i tècniques d’escalada.
16. Creativitat en el disseny d’activitats i

itineraris.
17. Actitud positiva davant les dificultats

derivades de l’escalada.
18. Respecte pel medi ambient.
19. Valoració de les condicions ambien-

tals de l’escalada.

CRÈDIT 5

Equipament d’instal·lacions d’escalada

a) Durada: 35 hores (10 de teòriques+25
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
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Procedir eficientment i amb seguretat al
manteniment d’estructures artificials d’es-
calada.

Equipar vies d’escalada en estructures ar-
tificials.

Identificar la tipologia i les propietats dels
ancoratges en el medi rocós per tal de triar
els adequats per a cada situació.

Col·locar ancoratges correctament.
Identificar la tipologia de les instal·lacions

en medi rocós per a la seva instal·lació
segons el medi i les necessitats.

Equipar instal·lacions correctament.
Obrir una via d’escalada, després d’ha-

ver analitzat les característiques del terreny,
determinat la línia de progressió i l’empla-
çament dels punts d’ancoratge i preparat la
paret i l’entorn.

Identificar la tipologia dels sistemes amb
cordes.

Muntar correctament sistemes amb cor-
des.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Estructures artificials d’escalada (EAE):
EAE: suports, materials de superfície, pla-

fons, perfils, sistemes mòbils.
Mitjans d’accessibilitat: sistemes de cor-

des, escales, elevadors.
Ancoratges i seguretat.
Preses.
Disseny d’itineraris.
Manteniment d’EAE.
2. Ancoratges:
Ancoratges per expansió: tipus, estris per

a la col·locació, col·locació.
Ancoratges químics: tipus, estris per a la

col·locació, col·locació.
Altres ancoratges.
3. Instal·lacions:
Finals de via.
Reunions.
Ràpels.
Passamans.
4. Equipament de vies:
Elecció de la zona, la línia i preparació de

la paret.
Instal·lació de punts d’ancoratge.
Equipament de vies ferrades.
5. Sistemes amb cordes:
Pèndol.
Tirolina.
Pont tirolès.
Pont tibetà.

d) Continguts de procediments:
1. Utilització d’estructures artificials d’es-

calada:
Reconeixement de les característiques

d’una EAE.
Utilització d’ancoratges i col·locació de

preses.
Identificació de línies de progressió en

EAE.
Equipament de vies d’escalada en EAE.
Detecció de les necessitats de manteni-

ment d’EAE.
Aplicació del manteniment d’EAE.
2. Utilització dels ancoratges:
Identificació de la tipologia i propietats

dels ancoratges: per expansió, químics,
altres.

Identificació dels materials per a col·-
locació i de les aplicacions dels ancoratges.

Col·locació d’ancoratges.

3. Realització d’instal·lacions:
Identificació de les instal·lacions en medi

rocallós: finals de via, reunions, ràpel, pas-
samans.

Determinació de les instal·lacions segons
les funcions i l’emplaçament.

Equipament de les instal·lacions.
4. Equipament de vies:
Interpretació de les característiques del

terreny per equipar-lo amb vies d’escalada.
Determinació de la línia de progressió per

un nou itinerari.
Determinació dels punts de col·locació

d’ancoratges.
Preparació de la paret i l’entorn.
Equipament de vies: escalada esportiva,

escalada en terreny d’aventura, ferrades.
5. Utilització de sistemes amb cordes:
Identificació dels sistemes amb cordes:

pèndol, tirolina, pont tirolès, pont tibetà.
Muntatge dels sistemes amb cordes.

e) Continguts d’ actituds:
1. Presa de decisions davant les incidèn-

cies aparegudes en el desenvolupament de
la tasca.

2. Planificació de la tasca.
3. Selecció i preparació de l’equip i ma-

terial necessari per a la tasca.
4. Acompliment de la programació.
5. Respecte de normes i reglaments.
6. Revisió i conservació del material.
7. Aplicació de les mesures de seguretat.
8. Col·laboració amb altres tècnics o tèc-

niques.
9. Respecte per les decisions preses per

altres tècnics o tècniques.
10. Recerca de nous coneixements res-

pecte a materials i tècniques d’equipament.
11. Creativitat en el disseny d’itineraris.
12. Respecte pel medi ambient.

CRÈDIT 6

Entrenament de l’escalada

a) Durada: 50 hores (15 de teòriques+35
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els requeriments físics i psíquics

per a la pràctica de l’escalada.
Identificar les exigències motrius i ener-

gètiques de l’escalada.
Identificar les principals estructures ana-

tòmiques implicades en l’escalada.
Planificar l’entrenament, establint els ob-

jectius i la periodització, a partir de les pos-
sibilitats i les necessitats de l’esportista.

Seleccionar i aplicar els mètodes adients
per a l’escalfament previ i per a la recupe-
ració posterior a l’activitat d’escalada.

Identificar i aplicar els mètodes, sistemes
i exercicis per al desenvolupament de les
capacitats motrius i per a la millora de la
tècnica i l’estratègia en escalada.

Avaluar l’entrenament i la millora de les
capacitats motrius, tècniques i estratègi-
ques.

Seleccionar i aplicar les proves per a la
valoració de les capacitats motrius, tècni-
ques i estratègiques.

Identificar les característiques individuals
de cada esportista per a contribuir al pro-
cés de detecció de talents esportius per a
l’escalada.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Escalada com a activitat física:
Requeriments físics i psíquics.
Estructures anatòmiques implicades.

Músculs i contraccions.
Processos energètics i capacitats condi-

cionals.
Escalfament. Fases: activació, mobilitza-

ció, estiraments, increment de la càrrega i
descans. Situacions d’escalfament: compe-
tició, escalada en paret, escalada esportiva
i entrenament en bloc.

2. Planificació de l’entrenament:
Situació inicial: capacitats físiques de l’es-

calador i recursos disponibles.
Objectius de l’entrenament.
Criteris de planificació.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Tecnologia de la planificació: procés i re-
gistre.

3. Entrenament:
Entrenament de les capacitats motrius,

condicionals i coordinatives: mètodes, sis-
temes i exercicis.

Entrenament de la tècnica i estratègia:
mètodes, sistemes i exercicis.

4. Avaluació de l’entrenament:
Objectius de l’avaluació de l’entrenament.
Elements de control de l’entrenament.
Proves per a la valoració de les capaci-

tats motrius, la tècnica i l’estratègia.
5. Detecció de talents esportius:
Característiques del talent esportiu per a

l’escalada: morfològiques, fisiològiques i psi-
cològiques.

Procés de detecció de talents.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de l’escalada com activitat físi-

ca:
Identificació dels requeriments físics per

a la pràctica de l’escalada.
Identificació dels requeriments psíquics

per a la pràctica de l’escalada.
Identificació de les parts anatòmiques im-

plicades en l’escalada.
Relació de les diferents accions amb el

tipus de contracció muscular.
Relació dels processos energètics amb

les capacitats condicionals en diferents si-
tuacions d’escalada.

2. Planificació de l’entrenament:
Anàlisi de les capacitats físiques inicials

de l’esportista.
Identificació de les possibilitats i les ne-

cessitats de l’esportista.
Determinació dels objectius de l’entrena-

ment.
Anàlisi dels recursos disponibles.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

Utilització de la tecnologia de la planifica-
ció.

3. Entrenament de l’esportista:
Selecció i aplicació dels mètodes per a

l’escalfament i la recuperació de l’activitat
excursionista.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats per al desenvolupa-
ment de les capacitats motrius en l’excursi-
onisme.
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Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats a la millora de la
tècnica i estratègia de l’excursionisme.

4. Avaluació de l’entrenament:
Identificació dels objectius de l’avaluació

de l’entrenament.
Identificació del nivell inicial dels/les es-

portistes.
Determinació del moments més adients

per a realitzar l’avaluació.
Selecció de les proves a aplicar.
Aplicació de les proves.
Valoració de la millora del rendiment en

base al resultat de les proves.
5. Detecció de talents esportius en l’es-

calada:
Identificació de les característiques mor-

fològiques, fisiològiques i psicològiques
dels/les esportistes.

Comparació amb els paràmetres esta-
blerts en els protocols de detecció de ta-
lents establerts.

Selecció dels/les esportistes susceptibles
d’introduir-se en processos de formació de
talents en escalada.

e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

en la selecció o adaptació de mètodes, sis-
temes i exercicis d’entrenament.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors en la planificació i el desenvolu-
pament de l’entrenament.

3. Aprofitament del temps i del recursos
disponibles en la planificació i periodització
de l’entrenament.

4. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens en la determinació
dels objectius de l’entrenament.

5. Autoavaluació del treball realitzat en la
planificació de l’entrenament i en la selec-
ció o adaptació dels mètodes, sistemes i
exercicis d’entrenament.

6. Cordialitat i respecte envers les altres
persones en la comunicació i transmissió de
missatges.

7. Recerca de noves actuacions en l’en-
trenament per a l’escalada.

8. Exigència a si mateix i als/les espor-
tistes en els resultats de l’entrenament.

CRÈDIT 7

Seguretat en l’escalada

a) Durada: 25 hores (10 de teòriques+15
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els perills naturals relacionats

amb l’escalada.
Relacionar les situacions de perill a la

muntanya amb les normes de comporta-
ment que cal adoptar, les accions que cal
emprendre i les necessitats d’utilització del
material de seguretat.

Identificar els símptomes, valorar la gra-
vetat i aplicar els protocols de l’assistència
sanitària immediata, en cas necessari, de les
lesions i patologies més típiques relaciona-
des amb l’escalada.

Aplicar les mesures preventives necessà-
ries per evitar les causes de les lesions crò-
niques típiques de la pràctica de l’escala-
da.

Identificar les situacions que requereixen
autorescat.

Identificar les característiques del materi-
al d’autorescat.

Aplicar les pautes i maniobres necessàri-
es en l’autorescat, amb eficàcia i seguretat,
i utilitzant el material adequat.

Determinar la necessitat de la sol·licitud
de rescat i actuar amb eficàcia, en cas

necessari.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Perills naturals en l’escalada:
Característiques dels peril ls naturals:

boira, pluja i avingudes, turmenta elèctrica,
temperatura, incendis i despreniments.

Actuació en front dels diferents perills na-
turals.

2. Autorescat:
Valoració de la situació.
Identificació de la maniobra a realitzar.
Material de fortuna i material mecanitzat.
Descens de persones ferides.
Ascens de persones ferides.
3. Rescat:
Senyals de socors.
Actuació durant el rescat.
4. Lesions més freqüents en l’escalada:
Lesions cròniques: prevenció, causes,

símptomes, tractament inicial.
Lesions agudes: prevenció, causes, símp-

tomes, tractament inicial.
Altres patologies: prevenció, causes,

símptomes, tractament inicial.

d) Continguts de procediments:
1. Reconeixement dels perills naturals:
Observació constant de l’entorn.
Identificació dels senyals que poden indi-

car perills naturals.
2. Aplicació de l’autorescat en l’escalada:
Identificació del material de fortuna i del

material mecanitzat en l’autorescat.
Anàlisi de la situació.
Aplicació de les tècniques de descens i

ascens de persones ferides.
3. Actuació en cas de perill o de rescat:
Anàlisi i valoració de la situació.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació d’accidentats.
Comunicació amb els serveis de socors

o de rescat en cas necessari.
Aplicació de les normes generals d’actu-

ació i rescat davant de situacions de perill
o d’accidents.

4. Prevenció i tractament de les lesions i
accidents més freqüents en l’escalada:

Anàlisi de les causes de lesions cròniques,
agudes i altres patologies.

Aplicació dels procediments per a la pre-
venció de lesions cròniques, agudes i altres
patologies.

Identificació dels símptomes de les lesi-
ons cròniques, agudes i altres patologies.

Valoració de la gravetat de les lesions.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació.
Aplicació dels protocols de l’assistència

sanitària immediata de les lesions cròniques,
agudes i altres patologies.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions respecte a les ac-

tuacions davant d’incidents, de lesions o de
situacions que puguin comportar perill.

2. Presa de decisions en la modificació
de les activitats previstes si s’han

produït variacions que puguin afectar la
seguretat de les persones participants.

3. Presa de decisions en la determinació
de la necessitat de trasllat o evacuació de
persones malaltes, lesionades o accidenta-
des i en l’aplicació dels protocols d’assis-
tència sanitària immediata.

4. Presa de decisions en l’organització i
control del grup en situacions de perill.

5. Ordenació de l’actuació davant d’un
accident o d’un rescat a muntanya.

6. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

7. Cura de la higiene general i dels ma-
terials implicats en l’atenció a la persona ac-
cidentada i en el rescat.

8. Compliment dels protocols de segu-
retat en la utilització del material, especial-
ment en situacions de risc.

9. Confiança i col·laboració amb els
equips de rescat i amb els companys i

companyes en les accions d’autorescat.
10. Aprofitament dels recursos disponi-

bles en situacions d’emergència.
11. Recerca del coneixement de noves

tècniques d’autorescat.
12. Participació en programes de forma-

ció relacionats amb les mesures de segure-
tat i el rescat.

13. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona accidentada.

14. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

15. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

16. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 8

Conducció en escalada

a) Durada: 35 hores (10 de teòriques+25
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Seleccionar o dissenyar itineraris que

s’adaptin als objectius i les característiques
de les persones usuàries i a la durada pre-
vista de l’activitat.

Identificar aspectes de la clientela/perso-
nes usuàries que poden condicionar la se-
lecció o el disseny de l’itinerari.

Modificar la planif icació de l’ it inerari
d’acord amb les condicions del medi, les
meteorològiques i les característiques del
grup.

Determinar els aspectes que cal tenir en
compte en l’organització i el control de per-
sones o de grups en l’escalada, en funció
de les normes de conducció de grups.

Aplicar les normes de prevenció i segure-
tat durant l’escalada.

Establir un codi de comunicació gestual
i verbal amb el grup, tot i mantenint un
control visual.

Determinar els punts d’aturada, d’acord
amb les condicions del medi, les meteoro-
lògiques i les característiques del grup.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Organització i planificació d’itineraris
d’escalada:
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Característiques dels itineraris: dificultat,
durada, aproximació, etc.

Aspectes del medi o meteorològics que
condicionen el disseny o la selecció d’itine-
raris.

Aspectes de la clientela/persones usuà-
ries que condicionen el disseny o la selec-
ció d’itineraris: edat, sexe, forma física, etc.

Aspectes que cal tenir en compte en l’or-
ganització i el control de persones i grups
en escalada.

Normes de prevenció i seguretat durant
l’activitat d’escalada.

2. Conducció de grups:
Seguretat.
Normes i protocols d’actuació.
Punts d’aturada.
Comunicació gestual i verbal: informació

inicial, codis de comunicació.

d) Continguts de procediments:
1. Organització i planificació d’itineraris:
Identificació dels objectius de l’activitat i

de les característiques i motivacions de les
persones participants.

Selecció i interpretació de les fonts d’in-
formació: mapes, ressenyes, guies, etc.

Selecció de l’itinerari.
Reconeixement directe del terreny, si escau.
Determinació del ritme de l’activitat, el

temps previst i els llocs de descans, àpats,
pernoctacions, etc.

Determinació del material necessari.
Determinació de les solucions que cal

adoptar en cas de possibles incidències.
2. Comunicació amb el grup:
Determinació de les instruccions i la in-

formació que han de rebre les persones par-
ticipants.

Ordenació de la informació.
Establiment dels codis de comunicació

gestual i verbal.
Emissió de la informació.
Verificació de la interpretació correcta de

la informació.
3. Conducció de grups:
Verificació de l’equip i material col·lectiu

i personal de les persones que hi participen.
Verificació de l’ajustament de les condi-

cions del medi i meteorològiques i de les ca-
racterístiques de les persones participants
amb les previsions.

Distribució del grup.
Adaptació als horaris i durades previstes.
Conducció amb seguretat.
Modificació de la planificació de l’activi-

tat d’acord amb el seu desenvolupament i
els possibles incidents.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de l’activitat plantejada, i en la modificació
de l’itinerari si es detecta una diferència
significativa en el nivell de les persones que
hi participen o en les condicions del medi o
meteorològiques respecte a les previsions.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar la planificació de l’activitat i el disseny
o selecció de l’itinerari.

3. Aprofitament dels recursos disponibles
a situacions no previstes.

4. Consciència del propi deure com a
conductor o conductora d’un grup i de les
repercussions que es poden derivar de l’in-
compliment.

5. Coordinació amb els companys i com-
panyes en les tasques de control i supervi-
sió del grup.

6. Respecte i acceptació de les opinions
i judicis aliens en les possibles modificaci-
ons de l’itinerari previst.

7. Determinació en l’execució de les tèc-
niques pròpies de l’activitat i en les soluci-
ons aplicades a situacions d’emergència.

8. Rigor en l’execució del treball.
9. Cordialitat i amabilitat en el tracte amb

els/les components del grup i amb els com-
panys i companyes.

10. Interès pels nous coneixements que
es produeixin en relació amb la conducció
de grups en l’escalada.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

12. Observació de les normes higienico-
sanitàries, de protecció de la natura, d’uti-
lització dels refugis de muntanya i d’ús i
conservació de les instal·lacions de les as-
censions i dels itineraris.

13. Consideració per la salut i la segure-
tat pròpies i les de les altres persones.

C) Bloc complementari

El bloc complementari dels ensenyaments
de segon nivell del títol de tècnic o tècnica
d’esport en escalada és igual al del segon
nivell del de tècnic o tècnica d’esport en alta
muntanya.

D) Bloc de pràctiques

a) Durada: 200 hores, de les quals:
Un mínim de 35 hores correspondran a

activitats d’ensenyament de l’escalada.
Un mínim de 25 hores correspondran a

activitats d’entrenament bàsic d’escaladors
i escaladores.

Un mínim de 25 hores correspondran a
activitats de condicionament físic d’escala-
dors i escaladores.

Un mínim de 20 hores correspondran a
activitats de direcció d’esportistes i equips
en competicions d’escalada d’àmbit local i
autonòmic.

Un mínim de 10 hores correspondran a
activitats d’equipament d’instal·lacions d’es-
calada.

Un mínim de 30 hores correspondran a
activitats de conducció d’escalada.

Un mínim de 20 hores correspondran a
activitats de programació de les activitats
realitzades.

b) Objectius terminals:
Adaptar-se, d’una manera responsable i

participativa, a les funcions pròpies de les
entitats/empreses que ofereixen activitats
d’escalada.

Afrontar, amb progressiva autonomia, or-
ganització i iniciativa de treball, les tasques
relacionades amb l’ensenyament i l’organit-
zació d’activitats d’escalada, i amb l’entre-
nament bàsic i la direcció d’esportistes i
equips per a la seva participació en compe-
ticions d’escalada d’àmbit local i autonòmic.

Valorar el conjunt d’accions realitzades en
les entitats/empreses que ofereixen activi-
tats d’escalada, a partir dels interessos i les
aptituds personals, i de l’experiència acu-
mulada en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de refe-
rència proposades (possibles tasques que
es poden fer al centre de treball).

1. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i organitza-
ció d’activitats lligades a la pràctica de l’es-
calada:

Programació i organització d’activitats
d’escalada en medi natural.

Programació i organització d’activitats
d’escalada en rocòdrom.

Programació i organització d’activitats lú-
diques afins a l’escalada (tirolines, ràpels,
etc.).

2. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i realització
de l’ensenyament de l’escalada:

Programació de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes de l’es-
calada.

Organització de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes de l’es-
calada.

Realització d’exposicions teòriques dels
cursos d’escalada.

Realització de demostracions pràctiques
de diferents aspectes de l’escalada.

3. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la programació i direcció de
l’entrenament bàsic d’escaladors i escala-
dores:

Realització de la programació d’un entre-
nament d’escalada.

Direcció d’un entrenament d’escalada.
Avaluació d’un entrenament d’escalada.
4. Activitats formatives de referència re-

lacionades amb la direcció d’esportistes i
equips durant la seva participació en com-
peticions d’escalada d’àmbit local, autonò-
mic i estatal:

Gestió de la logística que permeti la par-
ticipació en competicions.

Realització del plantejament tàctic aplica-
ble a la competició d’escalada.

Direcció d’esportistes o equips en l’actu-
ació tècnica i tàctica durant la competició
esportiva.

Avaluació de l’actuació dels/les esportis-
tes en la competició.

Col·laboració en la detecció de talents es-
portius.

5. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la preparació i manteniment
d’instal·lacions d’escalada:

Disseny i equipament d’itineraris d’esca-
lada en roca.

Disseny i equipament d’itineraris d’esca-
lada en rocòdrom.

Valoració de l’estat de conservació dels
equipaments d’escalada.

6. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la conducció de persones
o grups en la pràctica de l’escalada:

Programació i organització d’escalada
amb clientela.

Conducció de persones o grups.

d) Cada centre docent en determina els
continguts i s’hi apliquen els criteris gene-
rals d’avaluació següents:

1. Analitza l’àmbit de treball i identifica les
relacions laborals en el marc organitzatiu i
de funcionament de l’entitat/empresa.

2. S’adapta a les característiques orga-
nitzatives i a les situacions pròpies del cen-
tre de treball.
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3. Actua amb responsabilitat en l’àmbit
productiu del centre de treball, tenint en
compte la normativa legal i les condicions
de seguretat.

4. Treballa en equip quan cal, i es cores-
ponsabilitza, respecta i valora el treball de
les altres persones i hi coopera.

5. Adopta una actitud participativa, s’in-
teressa per aprendre i té iniciativa amb re-
lació a les tasques encomanades.

6. Té una visió de conjunt i coordinada
de les funcions, les fases, els processos o
els productes de l’entitat/empresa.

7. Obté la informació i els mitjans neces-
saris per realitzar l’activitat assignada, uti-
litzant els canals existents.

8. Executa les tasques i s’ajusta progres-
sivament als nivells particulars de l’entitat/
empresa.

9. Detecta anomalies o desviacions en
l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica
les causes i hi proposa possibles solucions.

10. Interpreta i expressa la informació
amb la terminologia o simbologia i els mit-
jans propis de treball.

11. Identifica les característiques particu-
lars dels mitjans de producció, l’utillatge, els
equips i les eines, i hi aplica els procedi-
ments tècnics adequats.

12. Identifica les condicions de l’entitat/
empresa més relacionades amb la seva
professió perquè puguin ésser millorades.

13. Identifica les activitats, les tasques i
els àmbits d’actuació que s’adeqüen millor
a les seves aptituds i als interessos profes-
sionals.

14. Identifica els aspectes positius i ne-
gatius de l’àmbit de treball: condicions de
seguretat personal i mediambiental, riscos,
relacions personals, etc.

ANNEX 6

Perfil professional i currículum dels ensenya-
ments de segon nivell que condueixen a
l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’es-
port en muntanya mitjana

1. Denominació: tècnic o tècnica d’esport
en muntanya mitjana

2. Durada i distribució horària dels ense-
nyaments:

2.1 Durada: 555 hores.
2.2 Distribució horària dels ensenya-

ments:

Bloc comú
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port II: 40 h.t.
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i l’entrenament II: 45 h.t.
Entrenament esportiu II: 30 h.t.+ 10 h.p.
Organització i legislació de l’esport II: 5 h.t.
Teoria i sociologia de l’esport: 20 h.p.
Càrrega horària del bloc: 140 h.p.+ 10 h.t.
Total hores: 150 h.

Bloc específic
Desenvolupament professional II: 10 h.t.
Coneixement del medi: 10 h.t.+ 10 h.p.
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada: 10 h.t.
Formació tècnica i metodològica de la

progressió en muntanya: 20 h.t.+35 h.p.
Entrenament de l’excursionisme: 10

h.t.+10 h.p.

Seguretat en la muntanya mitjana:10
h.t.+25 h.p.

Conducció en la muntanya mitjana: 5
h.t.+20 h.p.

Càrrega horària del bloc: 75 h.t+ 100 h.p.
Total hores: 175 h.

Bloc complementari
Terminologia específica estrangera: 10 h.t.
Equipaments esportius: 10 h.t.
Informàtica bàsica aplicada: 10 h.t.
Càrrega horària del bloc: 30 h.t.
Bloc de formació pràctica: 200 h.t.
Durada total: 555 h.

3. Perfil professional
3.1 Competències
El títol de tècnic o tècnica d’esport en

muntanya mitjana acredita que el seu/la seva
titular té les competències necessàries per
a conduir persones o grups en condicions
de seguretat per muntanya baixa i mitjana
en qualsevol època de l’any i per alta mun-
tanya a l’estiu, sense utilitzar tècniques es-
pecífiques de l’alpinisme, l’escalada o el
descens de barrancs, per organitzar activi-
tats d’excursionisme i per programar i rea-
litzar l’ensenyament de l’excursionisme.

3.2 Competències professionals
a) Conduir persones o grups per munta-

nya mitjana i baixa i altres terrenys que no
requereixin tècniques d’alpinisme, escalada
o descens de barrancs:

1. Progressar amb seguretat i eficàcia en
terrenys de muntanya baixa i mitjana, amb
o sense condicions de visibilitat, i indepen-
dentment de les condicions del terreny

2. Evolucionar amb raquetes en terrenys
nevats rurals.

3. Seleccionar l’emplaçament del lloc de
pernoctació segons els criteris de segure-
tat i la programació establerta.

4. Preveure els canvis de temps en una
àrea per l’observació dels fenòmens atmos-
fèrics locals.

5. Identificar els fenòmens atmosfèrics in-
dicatius d’un possible canvi de temps me-
teorològic.

6. Preveure els canvis del terreny d’acord
amb les condicions atmosfèriques.

7. Informar les persones que hi partici-
pen sobre l’itinerari previst, amb la utilitza-
ció de mapes.

8. Informar les persones participants
sobre les característiques culturals i natu-
rals de l’itinerari.

9. Modificar l’itinerari d’acord amb les
condicions de les persones que hi partici-
pen i el medi.

b) Programar i organitzar activitats d’ex-
cursionisme:

1. Establir el pla d’actuacions per al des-
envolupament de les excursions amb la fi-
nalitat d’assolir els objectius previstos, tot
garantint les condicions de seguretat, i se-
gons la condició física i els interessos dels
practicants.

2. Preveure les mesures de seguretat ne-
cessàries per a la realització de l’activitat.

3. Controlar la logística de l’activitat i as-
segurar la disponibilitat de la prestació de
tots els serveis necessaris.

4. Avaluar les possibilitats de realització
de l’activitat a l’indret escollit.

5. Traçar els itineraris sobre els mapes i
recórrer el mateix itinerari sobre el terreny.

6. Accedir a les fonts d’informació mete-
orològica, interpretar la informació i predir
l’evolució del temps.

7. Col·laborar en la promoció del patri-
moni cultural de les zones de muntanya i en
la conservació de la natura.

8. Detectar informació tècnica relaciona-
da amb la seva feina, amb la finalitat d’in-
corporar-hi tècniques i tendències, i utilitzar
els nous equips i materials del sector.

9. Detectar i interpretar els canvis tecno-
lògics, organitzatius, econòmics i socials
que incideixen en l’activitat professional.

10. Posseir una visió global i integradora
del procés, comprenent la funció de les
instal·lacions i equips, i les dimensions tèc-
niques, pedagògiques, organitzatives, eco-
nòmiques i humanes de la seva feina.

c) Programar i realitzar l’ensenyament de
l’excursionisme:

1. Programar les sessions d’ensenya-
ment determinant els objectius, els contin-
guts, els recursos i mètodes, l’avaluació i la
temporització de les activitats.

2. Explicar i demostrar les tècniques, tàc-
tiques i habilitats bàsiques específiques de
l’excursionisme.

3. Informar sobre les característiques de
l’equip i el material adequats per a la pràc-
tica de l’excursionisme, així com el seu man-
teniment preventiu i la seva conservació.

4. Demostrar la utilització de l’equip i ma-
terial específics de l’excursionisme.

5. Corregir el plantejament tàctic, l’exe-
cució tècnica i la utilització del material.

6. Transmetre les normes, valors i con-
tinguts ètics de la pràctica esportiva.

7. Fomentar la pràctica esportiva saluda-
ble.

8. Avaluar la progressió de l’aprenentat-
ge, identificant els errors d’execució i les
seves causes, i aplicar els mètodes i mit-
jans necessaris per a la seva correcció.

3.3 Camp professional
3.3.1 Àmbit professional
Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activi-

tat en el sector esportiu i del lleure, en l’àm-
bit de l’ensenyament de l’excursionisme i en
la conducció de grups i persones per mun-
tanya baixa i mitjana i altres terrenys de poca
dificultat.

S’exclouen del seu àmbit d’actuació: les
glaceres i els terrenys que requereixin per a
la progressió l’ús de tècniques i materials
específics d’alpinisme, escalada, descens
de barrancs o esquí de muntanya.

S’exclou també la docència de l’alpinis-
me, el descens de barrancs, l’escalada i
l’esquí de muntanya.

Aquest/a tècnic/a podrà actuar de forma
autònoma o en el si d’organismes públics o
entitats privades. Els diversos tipus d’em-
preses on pot desenvolupar les seves fun-
cions són:

Escoles esportives,
Clubs i associacions esportives o de lleu-

re,
Federacions esportives,
Patronats esportius,
Empreses de serveis esportius o de lleu-

re,
Centres escolars (activitats extraescolars).
Les principals ocupacions que es poden

desenvolupar quan s’hagi adquirit la compe-
tència professional definida en el perfil són:
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Guia de muntanya baixa i mitjana.
Instructor/instructora o monitor/monitora

d’excursionisme.
Director/directora d’activitats d’excursio-

nisme.
3.3.2 Àmbit funcional
Les responsabilitats que li seran requeri-

des a aquest/a tècnic/a són les següents:
Conducció i acompanyament de perso-

nes i grups per terrenys de muntanya.
Programació i organització d’activitats

d’excursionisme,
Ensenyament de l’excursionisme,
Control i avaluació del procés d’instruc-

ció esportiva,
Seguretat de les persones o grup durant

el desenvolupament de l’activitat,
Compliment de les instruccions generals

de la persona responsable de la entitat
esportiva.

4. Currículum.

A) Bloc comú

El bloc comú dels ensenyaments de se-
gon nivell del títol de tècnic o tècnica d’es-
port en muntanya mitjana és igual al del
segon nivell del de tècnic o tècnica d’es-
port en alta muntanya.

B) Bloc específic

CRÈDIT 1

Desenvolupament professional II

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar el perfil, el marc legal, les com-

petències i l’àmbit professional i funcional
del tècnic/la tècnica d’esport.

Definir les responsabilitats civils i penals
derivades de l’exercici professional del tèc-
nic/la tècnica d’esport.

Identificar les diferents opcions d’associ-
acionisme professional existents a nivell in-
ternacional, estatal i autonòmic.

Sintetitzar els condicionants existents en
un codi deontològic professional.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tècnic o tècnica d’esport:
Marc legal.
Competència professional.
Àmbit professional i funcional.
2. Associacionisme professional:
Origen de la professió.
Organitzacions professionals internacio-

nals, estatals i autonòmiques.
Deontologia professional.
3. Sector dels esports de muntanya i es-

calada a l’estranger:
Condicions laborals.
Experiències professionals.

d) Continguts de procediments:
1. Identificació del perfil professional del

tècnic/la tècnica d’esport:
Identificació del currículum formatiu.
Identificació del marc legal.
Identificació de les competències profes-

sionals.
Delimitació de l’àmbit professional.
Identificació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.

2. Caracterització del sector dels esports
de muntanya a l’estranger:

Identificació de les similituds i diferències
en la pràctica professional.

Identificació de l’equivalència de les titu-
lacions.

Comparació dels currículums formatius.
Comparació de les competències profes-

sionals.
Comparació de les responsabilitats civils

i penals en l’exercici professional.

e) Continguts d’ actituds:
1. Constància en la detecció, correcció i

revisió del treball efectuat, així com els pos-
sibles errors.

2. Coneixement de l’estructuració legal i
federativa dels esports de muntanya.

3. Coneixement de les causes jurídiques,
les conseqüències i les cobertures de la res-
ponsabilitat civil.

4. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

5. Consciència del deure o de la tasca
assignada.

6. Comunicació amb els/les superiors per
valorar el treball i reconduir-lo, si escau.

7. Interès per l’actualització de la infor-
mació.

8. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

9. Cordialitat i respecte envers els/les al-
tres professionals amb qui es relaciona.

10. Creativitat en la recerca de les formes
d’actuació i d’organització de les tasques i
les accions relacionades amb la professió.

11. Interès pels nous coneixements i mo-
dificacions que es produeixin amb relació a
l’estructuració i normativa de la professió.

CRÈDIT 2

Coneixement del medi

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els principals tipus de roques

a partir de l’observació directa i la utilització
de diferents proves.

Relacionar els tipus de roques amb les ca-
racterístiques del paisatge, tenint en compte
els agents erosius i la tectònica de la zona.

Identificar els elements geològics relaci-
onats amb els agents erosius.

Situar les principals serralades i els prin-
cipals accidents geogràfics de la Terra i, en
especial, de Catalunya.

Localitzar les principals zones de pràcti-
ca esportiva de muntanya de la Península
Ibèrica i, en especial, de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies vege-
tals de muntanya de Catalunya, a partir de
la visualització directa.

Situar les espècies vegetals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Reconèixer les principals espècies ani-
mals de muntanya de Catalunya, a partir de
la seva visualització directa o dels seus ras-
tres.

Situar les espècies animals de muntanya
en les diferents serralades de Catalunya.

Identificar els efectes de l’actuació dels/
les esportistes sobre el medi, en els dife-
rents ambients de muntanya.

Determinar el contingut, la metodologia i
els recursos necessaris per a la realització
d’activitats envers la protecció del medi
ambient, tenint en compte les característi-
ques de les diferents modalitats esportives
de muntanya.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Geologia:
Roques.
Eres geològiques.
Paisatge i agents erosius. Rius i glaceres.
Paisatge i tectònica.
2. Geografia de les muntanyes de la ter-

ra:
Serralades de l’àrea europea/mediterrà-

nia.
Accidents geogràfics de les serralades de

l’àrea europea/mediterrània.
Serralades de la resta del món.
Accidents geogràfics de les diferents ser-

ralades del món.
Geografia de les zones d’escalada, els en-

gorjats i l’alta muntanya de la Península
Ibèrica.

3. Geografia i geologia de Catalunya:
Geografia i geologia de les unitats de

relleu de Catalunya: els Pirineus i Prepiri-
neus, la Depressió Central i les Serralades
Costaneres.

Geografia de les zones d’escalada, els en-
gorjats i l’alta muntanya de Catalunya.

Geologia de les zones d’escalada, els en-
gorjats i l’alta muntanya de Catalunya.

4. Vegetació de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, altura, ori-

entació i materials amb relació a la vegeta-
ció.

Vegetació de muntanya de Catalunya:
boscos, prats, tarteres i codines, penya-
segats, engorjats, vegetació de ribera i
mulladius i vegetació ruderal i nitròfila.

Vegetació de muntanya de la Península
Ibèrica.

5. Fauna de muntanya:
Generalitats: factors climàtics, altura i ve-

getació amb relació a la fauna.
Fauna de muntanya de Catalunya.
Fauna de muntanya de la Península Ibè-

rica.
6. Riscos i impacte dels esports de mun-

tanya en el medi ambient:
Excursionisme.
Escalada.
Descens d’engorjats.
Alpinisme.
Esquí.

d) Continguts de procediments:
1. Interpretació de les característiques del

paisatge amb relació a l’activitat esportiva:
Identificació dels principals tipus de ro-

ques a partir de l’observació directa i la uti-
lització de diferents proves.

Determinació de les relacions entre els
agents erosius, la tectònica i les roques amb
el paisatge.

Identificació dels elements geològics re-
lacionats amb els agents erosius.

Relació entre el paisatge i les activitats de
muntanya mitjana.

2. Localització dels elements geogràfics:
Identificació de les principals serralades i

els principals accidents geogràfics de la
terra, la Península Ibèrica i Catalunya.
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Situació en els mapes de les principals
serralades i accidents geogràfics de la ter-
ra, la Península Ibèrica i Catalunya.

Identificació de les principals zones de
pràctica de muntanya mitjana de la Penín-
sula Ibèrica i de Catalunya.

Situació en els mapes de les principals
zones de muntanya mitjana de la Península
Ibèrica i de Catalunya.

3. Reconeixement de les principals espè-
cies vegetals de muntanya de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ve-
getals de la muntanya mitjana per observa-
ció directa.

Situació de les diferents espècies vege-
tals en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les diferents espècies vege-
tals de la muntanya mitjana segons el tipus
de roques, l’orientació i d’altres caracterís-
tiques ambientals.

4. Reconeixement de les principals espè-
cies animals de Catalunya:

Identificació de les diferents espècies ani-
mals de la muntanya mitjana per observa-
ció directa o dels seus rastres.

Situació de les principals espècies animals
en els diferents ambients de muntanya.

Situació de les espècies animals de la
muntanya mitjana segons les característi-
ques de la zona.

5. Determinació de les activitats a realit-
zar amb relació a la protecció del medi de
muntanya:

Identificació de l’actuació dels/les espor-
tistes sobre el medi, en els diferents ambi-
ents de muntanya.

Determinació del contingut, la metodolo-
gia i els recursos necessaris per a la realit-
zació d’activitats envers la protecció del
medi ambient, tenint en compte les carac-
terístiques de les diferents modalitats espor-
tives de muntanya.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la selecció de

les fonts d’informació sobre les caracterís-
tiques geogràfiques, geològiques, botàni-
ques i faunístiques de la zona.

2. Determinació en la metodologia utilit-
zada per a la realització d’activitats espor-
tives tenint en compte la protecció del medi
ambient.

3. Acceptació de les normes i de les res-
ponsabilitats assignades.

4. Col·laboració en la protecció del medi
natural.

5. Interès per l’actualització de la infor-
mació mediambiental i sobre aspectes de
la zona que puguin ser significatius per a
l’activitat.

6. Col·laboració amb altres professionals
en l’obtenció de dades sobre la meteorolo-
gia, les característiques geològiques, geo-
gràfiques, botàniques i faunístiques de la
zona.

7. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens.

8. Rigor en l’obtenció i anàlisi de les
dades i en l’execució del treball.

9. Autosuficiència en la recerca i tracta-
ment de la informació.

10. Interès pel missatge i per la persona
interlocutora.

11. Motivació de les persones partici-
pants cap a les conductes de respecte al
medi.

12. Interès per donar la informació sobre
les característiques de la zona a les perso-
nes participants.

13. Interès pels nous coneixements i els
avenços científics que es produeixin amb
relació al medi.

14. Observació de les normes de con-
ducta i seguretat en el medi natural.

15. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

16. Ús d’elements que no perjudiquin el
medi ambient.

CRÈDIT 3

Psicologia dels esports de muntanya i es-
calada

a) Durada: 10 hores (teòriques).

b) Objectius terminals:
Identificar i aplicar els recursos psicolò-

gics per millorar el treball com a tècnic o
tècnica i el rendiment dels/les esportistes.

Identificar les característiques i perfil psi-
cològic dels/les esportistes que practiquen
les activitats de muntanya.

Conèixer les característiques intrínseques
dels esports de muntanya.

Identificar els trets diferencials entre els/
les esportistes de les diverses modalitats
d’esports de muntanya.

Diferenciar les característiques i el perfil
psicològic del tècnic/la tècnica d’esports de
muntanya d’acord amb les diferents moda-
litats d’actuació: guia, entrenador o entre-
nadora i monitor o monitora - professor o
professora.

Valorar la importància de l’estatus i l’estil
personal del tècnic/la tècnica.

Aplicar recursos per a la pròpia motiva-
ció com a tècnic/tècnica.

Adequar la funció del tècnic/la tècnica,
mitjançant eines psicològiques, a la diversi-
tat del grup o dels seus membres, i a les
característiques de les tasques a desenvo-
lupar.

Saber actuar amb persones o grups tipi-
ficats com a difícils, o en situacions límit.

Identificar i aplicar les tècniques d’acti-
vació, relaxació, concentració, visualització,
construcció de la confiança i cohesió de
grup per a la millora del rendiment esportiu.

Elaborar i aplicar un pla d’actuació per a
la millora dels aspectes psicològics.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Tríada por/risc/perill:
Identificació de la tríada com a elements

psicològics genuïns en la pràctica dels es-
ports de muntanya.

Conceptualització de la tríada.
2. Binomi actuació/reflexió:
Identificació del binomi fonamental actu-

ació/reflexió com a element intrínsec de la
psicologia de les persones practicants dels
esports de muntanya.

Conceptualització del binomi.
3. Mestratge:
Conceptualització del mestratge com ele-

ment volitiu i central en la psicologia de la
persona tècnica dels esports de muntanya.

Transmissió de coneixements i experièn-
cia.

Autolimitació.

Voluntat de transmissió i elements didàc-
tics.

4. Estatus i estil personal de la persona
tècnica dels esports de muntanya:

Elements vocacionals.
Sosteniment de l’estatus de la persona

tècnica dels esports de muntanya.
5. Grup:
Característiques dels trets comuns de les

persones membres del grup.
Característiques de la diversitat de les per-

sones membres del grup.
6. Situacions límit:
Definicions dels casos i situacions límit.
Tipificacions dels casos i situacions límit

segons les característiques de la situació i
les característiques personals individuals o
de grup.

7. Tècniques per a la millora del rendi-
ment esportiu:

Activació.
Relaxació.
Concentració.
Visualització.
Construcció de confiança.
Cohesió del grup.
8. Pla d’actuació:
Elaboració.
Jerarquització dels elements.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi i identificació dels diversos ele-

ments objectius i subjectius que intervenen
en el trinomi por/risc/perill.

Identificació dels coneixements previs i
l’experiència.

Valoració de la nova situació.
Identificació dels requeriments tècnics,

instrumentals, físics i psíquics.
2. Anàlisi de procés de les seqüències re-

flexió-actuació-reflexió-actuació (R-A):
Aplicació dels criteris d’establiment de les

jerarquitzacions pertinents en els binomis R-
A.

Valoració de la dimensió temporal.
Anàlisi dels elements de la lògica subjec-

tiva: instant de veure, temps per compren-
dre, moment de concloure.

3. Anàlisi dels elements clau del mes-
tratge:

Anàlisi de la transmissió de coneixements.
Valoració de l’experiència.
Determinació de l’autolimitació.
Anàlisi de la voluntat de transmissió.
Identificació dels elements didàctics.
4. Anàlisi de l’estatus i de l’estil personal

del/la professional.
Anàlisi de: professionalitat, il·lusió, res-

ponsabilització envers l’alumnat o clientela
i sosteniment del rol i funcions del/la pro-
fessional.

5. Anàlisi de les diferents poblacions de
treball:

Anàlisi del grup.
Caracterització del grup segons les per-

sones que el componguin.
Determinació dels recursos.
6. Tipificació de les situacions definibles

com a límit:
Identificació de les situacions límit segons

les seves característiques. Identificació de
les situacions límit segons les característi-
ques personals individuals o de grup.

Determinació dels recursos d’intervenció.
7. Aplicació de les tècniques d’activació,

relaxació, concentració, visualització, cons-
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trucció de l’autoconfiança i cohesió de grup:
Anàlisi de la situació inicial.
Explicació de les accions que es porta-

ran a terme.
Comprovació del compliment de les ne-

cessitats i condicions de partida.
Execució de les accions segons els pro-

tocols establerts i la tècnica a aplicar.
Verificació del compliment de les indica-

cions per part de les persones que hi par-
ticipen.

8. Elaboració d’un pla d’actuació:
Identificació de les característiques de les

persones destinatàries del pla.
Determinació dels objectius: selecció dels

aspectes psicològics que cal millorar.
Modificació del pla d’actuació a partir de

les experiències adquirides, tot i aplicant les
tècniques i habilitats necessàries per tal de
millorar-lo.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de les activitats.

2. Introducció permanent dels elements
racionals i racionalitzables que permeten la
consecució dels objectius proposats amb el
mínim de riscos i esforços a realitzar.

3. Responsabilitat i professionalitat en les
tasques a desenvolupar.

4. Claredat i compromís personal en la
transmissió dels estímuls.

5. Rigor i claredat en tots els elements
didàctics que han de facilitar o

possibilitar la realització del pla d’actua-
ció.

6. Interès per motivar la clientela per
comprendre el sentit i beneficis psicològics
i personals que li pot comportar la pràctica
d’esports de muntanya, fins i tot en grups
de població que requereixen especial aten-
ció.

7. Respecte per les diferències d’altri i
comprensió per les dificultats alienes, en-
cara que sigui en detriment dels objectius
proposats.

8. Il·lusió en la pràctica dels esports de
muntanya, tot i tenint en compte els riscos
que comporten.

9. Incorporació, a través de la pròpia ex-
periència, de la distinció por/perill de cara a
la màxima eficàcia de l’empresa proposa-
da.

10. Satisfacció, curiositat i interès per les
relacions interpersonals.

11. Rigor en l’aprenentatge de les tècni-
ques de millora del rendiment esportiu.

12. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 4

Formació tècnica i metodològica de la pro-
gressió en muntanya

a) Durada: 55 hores (20 de teòriques+35
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar l’equip personal i el material ne-

cessari per a la pràctica de l’excursionisme,
particularment en condicions climatològi-
ques desfavorables.

Identificar la roba d’altes prestacions per
a baixes temperatures.

Seleccionar adequadament l’equipament
per a cada persona i activitat.

Identificar el material per a la progressió
sobre terreny nevat tipus nòrdic.

Relacionar l’equip personal i el material
amb les condicions d’utilització, manteni-
ment i reparacions a realitzar en cas neces-
sari.

Identificar i demostrar les accions bàsi-
ques de la tècnica per a la progressió sobre
terreny nevat tipus nòrdic.

Identificar els elements biomecànics del
desplaçament amb raquetes.

Identificar i demostrar les tècniques de
desplaçament amb raquetes en qualsevol
direcció.

Determinar les posicions de caiguda més
adients a cada situació.

Progressar amb eficàcia i seguretat so-
bre terreny nevat tipus nòrdic, amb o sense
raquetes, utilitzant les tècniques més ade-
quades segons les condicions del terreny.

Interpretar i confeccionar ressenyes.
Planificar la sortida.
Planificar les intervencions docents, ga-

rantint la disposició de la programació ge-
neral, les sessions, el disseny d’exercicis i
la producció de fitxes d’activitats.

Seleccionar la zona més adient per tal de
poder demostrar les tècniques, d’acord amb
la programació.

Aplicar convenientment la intervenció di-
dàctica mitjançant la transmissió d’informa-
ció, les demostracions, la realització d’acti-
vitats i la correcció.

Obtenir dades i registres per tal de valo-
rar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Equip i material:
Equip personal bàsic: vestimenta i calçat.
Material bàsic. Manteniment i reparacions.
Material hivernal: raquetes de neu, pales

de neu, sonda i ARVA.
2. Tècniques de desplaçament sobre ter-

reny nevat tipus nòrdic.
Biomecànica del desplaçament sobre ter-

reny nevat tipus nòrdic.
Progressió sense raquetes sobre terreny

nevat tipus nòrdic: pla, ascens, descens,
flanqueig i autodetenció.

Progressió amb raquetes sobre terreny
nevat tipus nòrdic: pla, ascens, descens,
flanqueig i autodetenció.

3. Tàctica a l’excursionisme:
Ressenyes: tipus, simbologia, interpreta-

ció i confecció de ressenyes.
Logística general prèvia a la sortida.
Estratègia en la preparació de la sortida.
Tàctica durant la sortida.
4. Didàctica de l’excursionisme:
Metodologia de la intervenció didàctica en

la progressió en muntanya baixa i mitjana:
situació inicial, objectius, programació de
sessions, activitats i exercicis.

Recursos metodològics de la didàctica de
l’excursionisme.

Avaluació: objectius, tipus i mètodes.

d) Continguts de procediments:
1. Preparació i utilització del material i l’e-

quip:
Determinació de la vestimenta i l’equip ne-

cessari per a la pràctica de l’excursionisme,
particularment en condicions climatològi-

ques desfavorables, o per a la progressió i
el desplaçament sobre terreny nevat tipus
nòrdic.

Comprovació de l’adequació de l’equipa-
ment a les característiques de cada perso-
na i activitat.

Comprovació de l’estat i del funcionament
de l’equip i del material.

Verificació de la correcta utilització de
l’equip i del material.

Determinació del manteniment més adi-
ent per a cada peça de l’equip i cada ele-
ment del material.

2. Desplaçament sobre terreny nevat ti-
pus nòrdic:

Anàlisi de les condicions del terreny.
Determinació de la necessitat d’utilitzar

raquetes de neu.
Aplicació de la tècnica de progressió més

adequada sobre terreny nevat tipus nòrdic,
en funció de la utilització o no de raquetes
i de la direcció a seguir (en pla, en ascens,
en descens o en flanqueig).

Adaptació o canvi de la tècnica de pro-
gressió escollida segons les variacions del
terreny.

Utilització de la posició de caiguda més
adient segons la situació.

3. Determinació de la logística, l’estratè-
gia i la tàctica de la sortida:

Identificació dels elements a tenir en
compte per projectar i desenvolupar les
activitats amb les màximes possibilitats
d’èxit i de seguretat: característiques del
terreny, meteorològiques, del grup i del
material, entre d’altres.

Interpretació de ressenyes existents.
Confecció de ressenyes en cas necessari.
4. Ensenyament de les tècniques de pro-

gressió en muntanya:
Planificació de la intervenció didàctica en

la progressió: programació general, progra-
mació de sessions, disseny d’exercicis,
producció de fitxes d’activitats.

Aplicació de la intervenció didàctica en la
progressió: determinació i reconeixement de
la zona; comunicació, demostració i realit-
zació de les activitats; correcció dels exer-
cicis.

Avaluació del procés d’aprenentatge.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de la sortida plantejada.

2. Presa de decisions en la modificació
de les activitats previstes si s’han produït
variacions que puguin afectar la seguretat
de les persones participants, o bé si es
detecta una diferència significativa en el
nivell d’aquestes persones respecte al pre-
vist, o anomalies en el material o equip.

3. Rigor i cura en la selecció, la verifica-
ció, la utilització i el manteniment del mate-
rial i l’equip.

4. Ordenació en la planificació.
5. Consciència del deure o la tasca as-

signada i de les repercussions que es po-
den derivar de l’incompliment.

6. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de material, equip i
progressió en terreny sense neu o terreny
nevat de tipus nòrdic.

7. Determinació en l’assessorament a
persones i grups en la utilització de l’equip
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i el material, i en l’execució de les tècniques
pròpies de l’activitat.

8. Determinació en les solucions aplica-
des a situacions d’emergència.

9. Interès pels nous coneixements que es
produeixin amb relació al material, l’equip,
la didàctica i la progressió.

10. Claredat i seguretat en les demostra-
cions dels diferents tipus de progressió.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

12. Observació de les normes higienico-
sanitàries.

CRÈDIT 5

Entrenament en l’excursionisme

a) Durada: 20 hores (10 de teòriques+10
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els requeriments físics i psíquics

per a la pràctica de l’excursionisme.
Identificar les principals estructures ana-

tòmiques implicades en l’excursionisme.
Seleccionar i aplicar els mètodes adients

per a l’escalfament previ i per a la recupe-
ració posterior a l’activitat excursionista.

Identificar i aplicar els mètodes, sistemes
i exercicis aplicats per al desenvolupament
de les capacitats motrius i per a la millora
de la tècnica i l’estratègia en excursionis-
me.

Planificar l’entrenament, establint els ob-
jectius i la periodització, a partir de les pos-
sibilitats i les necessitats de l’esportista.

Avaluar l’entrenament i la millora de les
capacitats motrius, tècniques i estratègi-
ques.

Seleccionar i aplicar les proves per a la
valoració de les capacitats motrius, tècni-
ques i estratègiques.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Excursionisme com a activitat física:
Requeriments físics i psíquics.
Estructures anatòmiques implicades.
Mètodes per a l’escalfament i la recupe-

ració de l’activitat excursionista.
2. Planificació de l’entrenament
Situació inicial: capacitats físiques i recur-

sos disponibles.
Objectius de l’entrenament.
Criteris de planificació.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

3. Entrenament:
Entrenament de les capacitats motrius:

mètodes, sistemes i exercicis.
Entrenament de la tècnica i estratègia:

mètodes, sistemes i exercicis.
4. Avaluació de l’entrenament:
Elements de control de l’entrenament.
Proves per a la valoració de les capaci-

tats motrius, la tècnica i l’estratègia.

d) Continguts de procediments:
1. Anàlisi de l’excursionisme com a acti-

vitat física:
Identificació dels requeriments físics per

a la pràctica de l’excursionisme.
Identificació dels requeriments psíquics

per a la pràctica de l’excursionisme.

Identificació de les parts anatòmiques im-
plicades en l’excursionisme.

2. Planificació de l’entrenament:
Anàlisi de les capacitats físiques inicials

de l’esportista.
Identificació de les possibilitats i les ne-

cessitats de l’esportista.
Determinació dels objectius de l’entrena-

ment.
Anàlisi dels recursos disponibles.
Distribució temporal del treball: cicles plu-

rianuals, anuals, macrocicle, mesocicle, mi-
crocicle i sessions.

3. Entrenament de l’esportista:
Selecció i aplicació dels mètodes per a

l’escalfament i la recuperació de l’activitat
excursionista.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats per al desenvolupa-
ment de les capacitats motrius en l’excursi-
onisme.

Selecció i aplicació dels mètodes, siste-
mes i exercicis aplicats a la millora de la
tècnica i estratègia de l’excursionisme.

4. Avaluació de l’entrenament:
Identificació del nivell inicial dels/les es-

portistes.
Determinació dels moments més adients

per a realitzar l’avaluació.
Selecció de les proves a aplicar.
Aplicació de les proves.
Valoració de la millora del rendiment en

base al resultat de les proves.

e) Continguts d’actituds:
1. Determinació en la presa de decisions

en la selecció o adaptació de mètodes, sis-
temes i exercicis d’entrenament.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar el treball efectuat, així com els possi-
bles errors en la planificació i el desenvolu-
pament de l’entrenament.

3. Aprofitament del temps i dels recursos
disponibles en la planificació i periodització
de l’entrenament.

4. Acceptació de l’altra persona i de les
opinions i judicis aliens en la determinació
dels objectius de l’entrenament.

5. Autoavaluació del treball realitzat en la
planificació de l’entrenament i en la selec-
ció o adaptació dels mètodes, sistemes i
exercicis d’entrenament.

6. Cordialitat i respecte envers les altres
persones en la comunicació i transmissió de
missatges.

7. Recerca de noves actuacions en l’en-
trenament per a l’excursionisme.

CRÈDIT 6

Seguretat en la muntanya mitjana

a) Durada: 35 hores (10 de teòriques+25
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Identificar els perills naturals relacionats

amb la pràctica d’activitats de muntanya
mitjana i baixa.

Relacionar les situacions de perill en mun-
tanya amb les normes de comportament
que cal adoptar, les accions que cal empren-
dre i les necessitats d’utilització del materi-
al de seguretat.

Identificar els símptomes de les lesions
més típiques de les activitats de muntanya
mitjana i baixa, valorar-ne la gravetat i apli-

car els protocols de l’assistència sanitària
immediata en cas necessari.

Aplicar les mesures preventives necessà-
ries per evitar les causes de les lesions crò-
niques típiques de la pràctica d’activitats de
muntanya mitjana i baixa.

Reconèixer els diferents tipus de neu a
partir de l’observació directa.

Interpretar un perfil estratigràfic del man-
tell nival.

Relacionar el tipus de neu, la climatolo-
gia i les característiques del terreny amb el
risc d’allaus.

Valorar la situació en cas d’una allau.
Aplicar les pautes d’actuació més adients

en cas d’una allau.
Aplicar les tècniques de localització i res-

cat en les allaus.
Determinar l’actuació dels serveis de so-

cors.
Identificar l’equip humà i tècnic necessa-

ris en el rescat en una allau.
Identificar els senyals de socors.
Identificar el material i equip i els aspec-

tes psicològics de la supervivència.
Aplicar les tècniques de construcció de

bivacs improvisats.
Aplicar els procediments per a l’obtenció

d’aigua i aliments.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Perills naturals a la muntanya mitjana
i baixa:

Característiques dels peril ls naturals:
boira, pluja, llampegueigs, temperatura, in-
cendi, despreniments, allaus, etc.

Pautes d’actuació en cas de senyals evi-
dents de perill natural.

2. Lesions més freqüents a la muntanya
mitjana i baixa:

Prevenció, causes i símptomes.
Pautes d’actuació segons els protocols

de l’assistència sanitària immediata.
3. Neu i allaus:
Característiques i transformacions de la

neu.
Tipus d’allaus.
Factors de risc d’allaus.
Pautes d’actuació en cas de senyals de

possibilitat d’allau.
4. Salvament en cas d’allau:
Valoració de la situació.
Pautes d’actuació.
Tècniques de localització i rescat.
Equip humà i material dels serveis de so-

cors.
Senyals de socors.
5. Supervivència:
Psicologia de la supervivència.
Material i equip de supervivència.
Tècniques de construcció de bivacs im-

provisats.
Procediments per a l’obtenció d’aigua i

aliments.

d) Continguts de procediments:
1. Reconeixement dels perills naturals:
Observació constant de l’entorn.
Identificació dels senyals que poden indi-

car perills naturals.
Reconeixement dels diferents tipus de neu

a partir de l’observació directa.
Anàlisi d’un perfil estratigràfic del mantell

nival.



Full de disposicions i actes administratius

1150

Aplicació de les proves més adients per
quantificar la possibilitat d’una allau.

2. Prevenció i tractament de les lesions
més típiques a la muntanya mitjana i baixa:

Aplicació dels procediments de preven-
ció de les lesions.

Identificació dels símptomes de les lesi-
ons.

Valoració de la gravetat de les lesions.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació.
Aplicació dels protocols de l’atenció sa-

nitària immediata en cas necessari.
3. Actuació en cas de perill:
Valoració de la situació.
Comunicació amb els serveis de socors

o rescat, en cas necessari.
Aplicació de les normes generals d’actu-

ació i rescat davant d’una allau o d’altres
perills naturals.

4. Actuació en cas de rescat:
Anàlisi de la situació.
Determinació de les pautes d’actuació

més adients en el rescat.
Aplicació de les tècniques de localització

i rescat.
Utilització de material específic en cas

d’allau.
Determinació de la necessitat de trasllat

o evacuació d’accidentats.
Aplicació dels protocols de l’atenció sa-

nitària immediata en cas necessari.
5. Aplicació dels elements de supervivèn-

cia:
Identificació del material i equip de super-

vivència.
Utilització correcta del material i equip de

supervivència.
Construcció de bivacs improvisats d’acord

amb la situació.
Obtenció d’aigua i aliments en cas neces-

sari.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions en la valoració de

les dades del mantell nival.
2. Argumentació de les prediccions rea-

litzades sobre la possibilitat del risc d’allaus.
3. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin comportar perill.
4. Presa de decisions en la modificació

de les activitats previstes si s’han produït
variacions que puguin afectar la seguretat
de les persones participants.

5. Presa de decisions en la determinació
de la necessitat de trasllat o evacuació de
persones malaltes, lesionades o accidenta-
des i en l’aplicació dels protocols de l’as-
sistència sanitària immediata.

6. Presa de decisions en l’organització i
control del grup en situacions de perill.

7. Ordenació de l’actuació davant d’un
accident o d’un rescat a muntanya.

8. Acceptació de les normes i responsa-
bilitats assignades.

9. Cura de la higiene general i dels ma-
terials implicats en l’atenció a la persona ac-
cidentada i en el rescat.

10. Compliment dels protocols de segu-
retat en la utilització del material, especial-
ment en situacions de risc.

11. Aprofitament dels recursos disponi-
bles en situacions d’emergència.

12. Interès per l’actualització de la infor-
mació sobre aspectes de seguretat i super-
vivència.

13. Participació en programes de forma-
ció relacionats amb les mesures de segure-
tat i els aspectes relacionats.

14. Col·laboració amb els serveis de res-
cat.

15. Col·laboració amb d’altres professi-
onals en l’obtenció de dades sobre les ca-
racterístiques del mantell nival.

16. Determinació en les solucions aplica-
des a situacions d’emergència.

17. Cordialitat i amabilitat en el tracte
amb la persona accidentada.

18. Motivació de les persones partici-
pants en el coneixement de les caracterís-
tiques del terreny nevat.

19. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

20. Consideració per la salut pròpia i la
de les altres persones.

CRÈDIT 7

Conducció en la muntanya mitjana

a) Durada: 25 hores (5 de teòriques+20
de pràctiques).

b) Objectius terminals:
Seleccionar o dissenyar itineraris que

s’adaptin als objectius i característiques de
les persones usuàries i a la durada prevista
de l’activitat.

Identificar aspectes de la clientela/perso-
nes usuàries que poden condicionar la se-
lecció o el disseny de l’itinerari.

Modificar la planificació de l’itinerari se-
gons les condicions del medi, les meteoro-
lògiques i les característiques del grup.

Determinar els aspectes que cal tenir en
compte en l’organització i el control de grups
a la muntanya baixa i mitjana, d’acord amb
les normes de conducció de grups.

Aplicar les normes de prevenció i segure-
tat en passos difícils i davant de possibles
contingències del medi o de les persones.

Establir un codi de comunicació gestual
i verbal amb el grup, tot i mantenint un
control visual.

Determinar els punts d’aturada, d’acord
amb les condicions del medi, les meteoro-
lògiques i les característiques del grup.

c) Continguts de fets, conceptes i siste-
mes conceptuals:

1. Organització i planificació d’itineraris
en muntanya baixa i mitjana:

Característiques dels itineraris: dificultat,
durada, aproximació, etc.

Aspectes del medi o meteorològics que
condicionen el disseny o la selecció d’itine-
raris.

Aspectes de la clientela/persones usuà-
ries que condicionen el disseny o la selec-
ció d’itineraris: edat, sexe, forma física, etc.

Aspectes que cal tenir en compte en l’or-
ganització i el control de grups a la munta-
nya baixa i mitjana.

Normes de prevenció i seguretat en pas-
sos difícils i possibles contingències del
medi o de les persones.

2. Conducció de grups:
Seguretat.
Normes i protocols d’actuació.
Punts d’aturada.
Comunicació gestual i verbal: informació

inicial, codis de comunicació.

d) Continguts de procediments:
1. Organització i planificació d’itineraris:
Identificació dels objectius de l’activitat i

de les característiques i motivacions de les
persones participants.

Selecció i interpretació de les fonts d’in-
formació: mapes, ressenyes, guies, etc.

Selecció de l’itinerari.
Reconeixement directe del terreny, si es-

cau.
Determinació del ritme de marxa, el temps

previst i els llocs de parada.
Determinació del material necessari.
Determinació de les solucions que cal

adoptar en cas de possibles incidències.
2. Comunicació amb el grup:
Determinació de les instruccions i la in-

formació que han de rebre les persones que
hi participen.

Ordenació de la informació.
Establiment dels codis de comunicació

gestual i verbal.
Emissió de la informació.
Verificació de la interpretació correcta de

la informació.
3. Conducció de grups:
Verificació de l’equip i material personal i

col·lectiu de les persones que hi participen.
Verificació de l’ajustament de les condi-

cions del medi i meteorològiques, i de les
característiques de les persones que hi
participen, amb les previsions.

Distribució del grup.
Adaptació als horaris i durades previstes.
Conducció amb seguretat.
Modificació de la planificació de l’activi-

tat d’acord amb el seu desenvolupament i
els possibles incidents.

e) Continguts d’actituds:
1. Presa de decisions davant de situaci-

ons que puguin afectar el desenvolupament
de la sortida plantejada, i en la modificació
de l’itinerari si es detecta una diferència
significativa en el nivell de les persones
participants o en les condicions del medi o
meteorològiques respecte a les previsions.

2. Constància en detectar, corregir i re-
visar la planificació de l’activitat i el disseny
o selecció de l’itinerari.

3. Aprofitament dels recursos disponibles
en situacions no previstes.

4. Consciència del propi deure com a
conductor o conductora d’un grup i de les
repercussions que es poden derivar del seu
incompliment.

5. Coordinació amb els companys i com-
panyes en les tasques de control i supervi-
sió del grup.

6. Respecte i acceptació de les opinions
i judicis aliens en les possibles modificaci-
ons de l’itinerari previst.

7. Determinació en l’execució de les tèc-
niques pròpies de l’activitat i en les soluci-
ons aplicades a situacions d’emergència.

8. Rigor en l’execució del treball.
9. Cordialitat i amabilitat en el tracte amb

els/les components del grup i amb els com-
panys i companyes.

10. Interès pels nous coneixements que
es produeixin amb relació a la conducció de
grups per muntanya baixa i mitjana.

11. Aparença personal de calma i segu-
retat en situacions adverses o tràgiques.

12. Observació de les normes higienico-
sanitàries, de protecció de la natura i d’uti-
lització dels refugis de muntanya.
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13. Consideració per la salut i la segure-
tat pròpies i les de les altres persones.

C) Bloc complementari

El bloc complementari dels ensenyaments
de segon nivell del títol de tècnic o tècnica
d’esport en muntanya mitjana és igual al del
segon nivell del de tècnic o tècnica d’es-
port en alta muntanya.

D) Bloc de pràctiques

a) Durada: 200 hores, de les quals:
Un mínim de 70 hores correspondran a

activitats de conducció de persones i grups
per muntanya mitjana i baixa.

Un mínim de 50 hores correspondran a
activitats de programació de les activitats
realitzades.

b) Objectius terminals:
Adaptar-se, d’una manera responsable i

participativa, a les funcions pròpies de les
entitats/empreses que ofereixen activitats
d’excursionisme.

Afrontar, amb progressiva autonomia, or-
ganització i iniciativa de treball, les tasques
relacionades amb la conducció de perso-
nes i grups per muntanya mitjana i baixa, i
amb l’ensenyament i l’organització d’activi-
tats d’excursionisme.

Valorar el conjunt d’accions realitzades en
les entitats/empreses que ofereixen activi-
tats d’excursionisme, a partir dels interes-
sos i les aptituds personals, i de l’experièn-
cia acumulada en el centre de treball.

c) Tipus d’activitats formatives de refe-
rència proposades (possibles tasques que
es poden fer al centre de treball)

1. Activitats formatives de referència re-
lacionades amb la conducció de persones
i grups per muntanya mitjana i baixa i d’al-
tres terrenys que no requereixin tècniques
d’alpinisme, escalada o descens d’engor-
jats:

Realització de marxes excursionistes.
Realització de curses de muntanya.
Realització de campaments i estades.
Realització de sortides guiades.
2. Activitats formatives de referència re-

lacionades amb la programació i organitza-
ció d’activitats d’excursionisme:

Programació i organització de marxes.
Programació i organització de curses de

muntanya.
Programació i organització de campa-

ments i estades.
Programació i organització de sortides

guiades.
3. Activitats formatives de referència re-

lacionades amb la programació i realització
de l’ensenyament de l’excursionisme:

Programació de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes de l’ex-
cursionisme.

Organització de cursos, xerrades i con-
ferències sobre diferents aspectes de l’ex-
cursionisme.

Realització de les exposicions teòriques
dels cursos d’excursionisme.

Realització de demostracions pràctiques
de diferents aspectes de l’activitat excursi-
onista.

d) Cada centre docent en determina els
continguts i s’hi apliquen els criteris gene-
rals d’avaluació següents:

1. Analitza l’àmbit de treball i identifica les
relacions laborals amb el marc organitzatiu
i de funcionament de l’entitat/empresa.

2. S’adapta a les característiques orga-
nitzatives i a les situacions pròpies del cen-
tre de treball.

3. Actua amb responsabilitat en l’àmbit
productiu del centre de treball, tenint en
compte la normativa legal i les condicions
de seguretat.

4. Treballa en equip quan cal, i es cores-
ponsabilitza, respecta i valora el treball de
les altres persones, i hi coopera.

5. Adopta una actitud participativa, s’in-
teressa per aprendre i té iniciativa amb re-
lació a les tasques encomanades.

6. Té una visió de conjunt i coordinada
de les funcions, les fases, els processos o
els productes de l’entitat/empresa.

7. Obté la informació i els mitjans neces-
saris per realitzar l’activitat assignada, uti-
litzant els canals existents.

8. Executa les tasques i s’ajusta progres-
sivament als nivells particulars de l’entitat/
empresa.

9. Detecta anomalies o desviacions en
l’àmbit de l’activitat assignada, n’identifica
les causes i hi proposa possibles solucions.

10. Interpreta i expressa la informació
amb la terminologia o simbologia i els mit-
jans propis de treball.

11. Identifica les característiques particu-
lars dels mitjans de producció, l’utillatge, els
equips i les eines, i hi aplica els procedi-
ments tècnics adequats.

12. Identifica les condicions de l’entitat/
empresa més relacionades amb la seva
professió perquè puguin ésser millorades.

13. Identifica les activitats, les tasques i
els àmbits d’actuació que s’adeqüen millor
a les seves aptituds i als interessos profes-
sionals.

14. Identifica els aspectes positius i ne-
gatius de l’àmbit de treball: condicions de
seguretat personal i mediambiental, riscos,
relacions personals, etc.

ANNEX 7

Relació de crèdits en què s’estructuren els
mòduls professionals dels ensenyaments
corresponents als títols de tècnic o tècnica
d’esport en alta muntanya, tècnic o tècnica
d’esport en descens de barrancs, tècnic o
tècnica d’esport en escalada i tècnic o tèc-
nica d’esport en muntanya mitjana

7.1 Relació dels crèdits en què s’estruc-
turen els mòduls del bloc comú

a) Primer nivell:
Mòdul: bases anatòmiques i fisiològiques

de l’esport.
Crèdit 1: bases anatòmiques i fisiològi-

ques de l’esport I.
Mòdul: bases psicopedagògiques de l’en-

senyament i l’entrenament.
Crèdit 2: bases psicopedagògiques de

l’ensenyament i l’entrenament I.
Mòdul: entrenament esportiu.
Crèdit 3: entrenament esportiu I.
Mòdul: fonaments sociològics de l’esport.

Crèdit 4: fonaments sociològics de l’es-
port.

Mòdul: organització i legislació de l’es-
port.

Crèdit 5: organització i legislació de l’es-
port I.

Mòdul: primers auxilis i higiene en l’es-
port.

Crèdit 6: primers auxilis i higiene en l’es-
port.

b) Segon nivell:
Mòdul: bases anatòmiques i fisiològiques

de l’esport II.
Crèdit 1: bases anatòmiques i fisiològi-

ques de l’esport II.
Mòdul: bases psicopedagògiques de l’en-

senyament i l’entrenament II.
Crèdit 2: bases psicopedagògiques de

l’ensenyament i l’entrenament II.
Mòdul: entrenament esportiu II.
Crèdit 3: entrenament esportiu II.
Mòdul: organització i legislació de l’es-

port II.
Crèdit 4: organització i legislació de l’es-

port II.
Mòdul: teoria i sociologia de l’esport.
Crèdit 5: teoria i sociologia de l’esport.

7.2 Relació dels crèdits en què s’estruc-
turen els mòduls del bloc específic.

a) Primer nivell d’excursionisme:
Mòdul: desenvolupament professional.
Crèdit 1: desenvolupament professional I.
Mòdul: formació tècnica en el muntanyis-

me.
Crèdit 2: formació tècnica d’excursionis-

me.
Mòdul: medi ambient de muntanya.
Crèdit 3: medi ambient de muntanya.
Mòdul: seguretat en el muntanyisme.
Crèdit 4: seguretat en l’excursionisme.

b) Segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en alta muntanya:

Mòdul: desenvolupament professional del
tècnic esportiu en alta muntanya.

Crèdit 1: desenvolupament professional II.
Mòdul: medi ambient de muntanya II.
Crèdit 2: coneixement del medi.
Crèdit 3: psicologia dels esports de mun-

tanya i escalada.
Mòdul: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’alpinisme.
Crèdit 4: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’alpinisme.
Crèdit 6: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’escalada.
Mòdul: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’esquí de muntanya.
Crèdit 5: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’esquí de muntanya.
Mòdul: entrenament de l’alpinisme i l’es-

quí de muntanya.
Crèdit 8: entrenament de l’alpinisme i l’es-

quí de muntanya.
Mòdul: entrenament del muntanyisme.
Crèdit 7: entrenament de l’excursionisme.
Mòdul: seguretat en l’alta muntanya.
Crèdit 9: seguretat en l’alta muntanya.
Mòdul: conducció en l’alpinisme i l’esquí

de muntanya.
Crèdit 10: conducció en l’alpinisme i l’es-

quí de muntanya.
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c) Segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en descens de barrancs:

Mòdul: desenvolupament professional del
tècnic esportiu en barrancs.

Crèdit 1: desenvolupament professional II.
Mòdul: medi ambient dels barrancs.
Crèdit 2: coneixement del medi.
Crèdit 3: psicologia dels esports de mun-

tanya i escalada.
Mòdul: formació tècnica i metodologia de

l’ensenyament del descens de barrancs.
Crèdit 4: formació tècnica i metodologia

del descens de barrancs.
Mòdul: entrenament del descens de bar-

rancs.
Crèdit 5: entrenament del descens de bar-

rancs.
Mòdul: seguretat en les activitats de des-

cens de barrancs.
Crèdit 6: seguretat en el descens de bar-

rancs.
Mòdul: conducció en barrancs.
Crèdit 7: conducció en barrancs.

d) Segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en escalada

Mòdul: desenvolupament professional del
tècnic esportiu d’escalada.

Crèdit 1: desenvolupament professional II.
Mòdul: medi ambient de muntanya en es-

calada.
Crèdit 2: coneixement del medi.
Crèdit 3: psicologia dels esports de mun-

tanya i escalada.
Mòdul : formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’escalada.
Crèdit 4: formació tècnica i metodològica

de l’ensenyament de l’escalada.
Crèdit 5: equipament d’instal·lacions d’es-

calada.
Mòdul : entrenament de l’escalada.
Crèdit 6: entrenament de l’escalada.
Mòdul: seguretat en l’escalada.
Crèdit 7: seguretat en l’escalada.
Mòdul: conducció en l’escalada.
Crèdit 8: conducció en escalada.

e) Segon nivell del tècnic o tècnica d’es-
port en muntanya mitjana:

Mòdul: desenvolupament professional del
tècnic esportiu en muntanya mitjana.

Crèdit 1: desenvolupament professional II.
Mòdul: medi ambient de muntanya II.
Crèdit 2: coneixement del medi.
Crèdit 3: psicologia dels esports de mun-

tanya i escalada.
Mòdul: formació tècnica de la progressió

en la muntanya.
Crèdit 4: formació tècnica i metodològica

de la progressió en la muntanya.
Mòdul: entrenament del muntanyisme.
Crèdit 5: entrenament de l’excursionisme.
Mòdul: seguretat en les activitats guiades

en la muntanya.
Crèdit 6: seguretat en la muntanya mitjana.
Mòdul: conducció en la muntanya mitjana.
Crèdit 7: conducció en la muntanya mit-

jana.

ANNEX 8

Titulacions, equivalències i especialitats del
professorat

8.1 Requisits de titulació del professorat

A) Bloc comú.

Els crèdits del bloc comú hauran de ser
impartits per qui acrediti els títols següents
o els que es declarin equivalents o homolo-
gats:

Crèdit de formació:
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port.
Titulació del professorat:

Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-
sica i de l’esport

Llicenciat/ada en medicina.
Una altra titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea de ciències experimentals i
de la salut i acreditar la formació suficient
en la matèria.

Crèdit de formació:
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i de l’entrenament esportiu.
Titulació del professorat:

Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-
sica i de l’esport.

Llicenciat/ada en psicologia.
Una altra titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea d’humanitats o de l’àrea de
ciències socials o jurídiques i acreditar la
formació suficient en la matèria.

Crèdit de formació:
Entrenament esportiu.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.

Crèdit de formació:
Fonaments sociològics de l’esport.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Llicenciat/ada en sociologia.
Una altra titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea d’humanitats o de l’àrea de
ciències socials o jurídiques i acreditar la
formació suficient en la matèria.

Crèdit de formació:
Teoria i sociologia de l’esport.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Llicenciat/ada en sociologia.
Una altra titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea d’humanitats o de l’àrea de
ciències socials o jurídiques i acreditar la
formació suficient en la matèria.

Crèdit de formació:
Organització i legislació de l’esport.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Llicenciat/ada en dret.
Una altra titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea d’humanitats o de l’àrea de
ciències socials o jurídiques i acreditar la
formació suficient en la matèria.

Crèdit de formació:
Primers auxilis i higiene en l’esport.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en medicina.

B) Bloc específic.

Els crèdits del bloc específic hauran de
ser impartits per qui acrediti els títols se-
güents o els que es declarin equivalents o
homologats:

Crèdit de formació:
Desenvolupament professional I i II.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en economia.
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Llicenciat/ada en dret.
Tècnic o tècnica superior d’esport en l’es-

pecialitat corresponent d’esports de mun-
tanya i escalada.

Crèdit de formació:
Medi ambient de muntanya i coneixement

del medi.
Titulació del professorat:

Llicenciat/ada en biologia o geologia o fí-
sica.

Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-
sica i de l’esport o en ciències ambientals.

Tècnic o tècnica superior d’esport en l’es-
pecialitat corresponent d’esports de mun-
tanya i escalada.

Crèdit de formació:
Seguretat en la modalitat esportiva.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Tècnic o tècnica superior d’esport en alta

muntanya i/o escalada.

Crèdit de formació:
Conducció en alpinisme i esquí de mun-

tanya.
Titulació del professorat:

Tècnic/ca superior en alta muntanya.

Crèdit de formació:
Conducció en barrancs.

Titulació del professorat:
Tècnic/ca superior en alta muntanya.

Crèdit de formació:
Conducció en escalada.

Titulació del professorat:
Tècnic o tècnica superior en escalada.

Crèdit de formació:
Conducció en la muntanya mitjana.

Titulació del professorat:
Tècnic o tècnica superior en alta muntanya.

Crèdit de formació:
Entrenament de l’especialitat esportiva.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i l’esport.
Tècnic/ca superior d’esport en l’especia-

litat corresponent dels esports de munta-
nya i escalada.

Crèdit de formació:
Formació tècnica de l’excursionisme.

Titulació del professorat:
Tècnic/ca superior en qualsevol especia-

litat dels esports de muntanya i escalada.

Crèdit de formació:
Formació tècnica i metodològica de la

progressió en muntanya.
Titulació del professorat:

Tècnic/ca superior en alta muntanya.

Crèdit de formació:
Formació tècnica i metodològica de l’en-

senyament de l’especialitat esportiva.
Titulació del professorat:

Tècnic/ca superior d’esport en l’especia-
litat corresponent dels esports de munta-
nya i escalada.
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Crèdit de formació:
Equipament d’instal·lacions d’escalada.

Titulació del professorat:
Tècnic/ca superior d’esport en escalada

o en alta muntanya.

Crèdit de formació:
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada.
Titulació del professorat:

Tècnic/ca superior d’esport en escalada
o en alta muntanya.

Llicenciat/ada en psicologia.
Una altra titulació de cicle llarg en les

àrees d’humanitats, ciències socials o jurí-
diques i acreditar formació suficient en la
matèria.

Crèdit de formació:
Didàctica i dinàmica de grups.

Titulació del professorat:
Tècnic/ca superior d’esport en escalada

o en alta muntanya.
Llicenciat/ada en psicologia.
Una altra titulació de cicle llarg en les

àrees d’humanitats, ciències socials o jurí-
diques i acreditar formació suficient en la
matèria.

C) Bloc complementari

Els crèdits del bloc complementari hau-
ran de ser impartits per qui acrediti els títols
següents o els que es declarin equivalents
o homologats:

Crèdit de formació:
Terminologia específica catalana.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en filologia catalana.
Una altra titulació universitària i acreditar

la formació suficient en la matèria. Llicenci-
at/ada en ciències de l’activitat física i de
l’esport.

Crèdit de formació:
Terminologia específica estrangera.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en filologia de la llengua es-

trangera de què es tracti. Una altra titulació
universitària i acreditar la formació suficient
en la matèria. Llicenciat/ada en ciències de
l’activitat física i de l’esport.

Crèdit de formació:
Fonaments de l’esport adaptat.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.

Crèdit de formació:
Equipaments esportius.

Titulació del professorat:
Llicenciat/ada en ciències de l’activitat fí-

sica i de l’esport.
Arquitecte/a.
Qualsevol titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea dels ensenyaments tècnics i
acreditar la formació suficient en la matèria.

Crèdit de formació:
Informàtica bàsica aplicada.

Titulació del professorat:
Enginyer/a en informàtica.
Qualsevol titulació universitària de cicle

llarg de l’àrea dels ensenyaments tècnics
i acreditar la formació suficient en la ma-
tèria.

D) Bloc de formació pràctica

Podrà fer el seguiment del bloc de for-
mació pràctica qui acrediti qualsevol de les
titulacions especificades en l’apartat b) Bloc
específic d’aquest annex, o les que n’hagin
estat declarades equivalents o homologa-
des.

8.2 Equivalències de titulacions a efec-
tes de docència:

Per a la impartició dels crèdits de forma-
ció que a continuació es determinen, s’es-
tableixen les següents equivalències a efec-
tes de docència:

Crèdit de formació:
Desenvolupament professional.

Titulació del professorat:
Diplomat/ada en ciències empresarials.
Diplomat/ada en relacions laborals.
Diplomat/ada en turisme.

Crèdit de formació:
Primers auxilis i higiene en l’esport.

Titulació del professorat:
Diplomat/ada en infermeria.

8.3 Equivalències de titulacions per al
seguiment del bloc de formació pràctica i
per al desenvolupament de les proves es-
pecífiques d’accés:

Per a la realització del seguiment del
bloc de formació pràctica es considera-
ran equivalents, a efectes de docència, els
certificats d’instructor o instructora d’al-
pinisme, instructor o instructora d’esquí de
muntanya, instructor o instructora d’esca-
lada en roca, professor o professora d’al-
pinisme i professor o professora d’esquí
de muntanya, expedits per la Federació
Espanyola dels Esports de muntanya i
escalada, que hagi obtingut el correspo-
nent reconeixement, d’acord amb el que
preveu l’article 42.2 del Reial decret 1913/
1997, de 19 de desembre i la disposició
transitòria segona del Decret 169/2002 ,
d’11 de juny.

8.4 Professorat de centres públics

Crèdit de formació:
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’es-

port.
Especialitat del professorat:

Biologia i geologia.
Educació física.
Processos sanitaris.
Processos de diagnòstic clínic i produc-

tes ortoprotètics.
Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Bases psicopedagògiques de l’ensenya-

ment i de l’entrenament esportiu.
Especialitat del professorat:

Psicologia i pedagogia.
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Coneixement del medi.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Desenvolupament professional I i II.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Entrenament esportiu.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Entrenament de l’especialitat esportiva.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Formació tècnica d’excursionisme.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Formació tècnica i metodològica de la

progressió en muntanya.
Especialitat del professorat:

Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Formació tècnica i metodologia de l’en-

senyament de l’especialitat esportiva.
Especialitat del professorat:

Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Fonaments sociològics de l’esport.

Especialitat del professorat:
Psicologia i pedagogia.
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Medi ambient de muntanya.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Organització i legislació de l’esport.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Primers auxilis i higiene en l’esport.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Teoria i sociologia de l’esport.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Seguretat en la modalitat esportiva.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Terminologia específica catalana.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
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Terminologia específica estrangera.
Especialitat del professorat:

Educació física.
Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Fonaments de l’esport adaptat.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Equipaments esportius.

Especialitat del professorat:
Educació física.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Informàtica bàsica aplicada.

Especialitat del professorat:
Informàtica.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Equipament d’instal·lacions d’escalada.

Especialitat del professorat:
Professor o professora especialista.

Crèdit de formació:
Psicologia dels esports de muntanya i es-

calada.
Especialitat del professorat:

Psicologia i pedagogia.
Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

Crèdit de formació:
Didàctica i dinàmica de grups.

Especialitat del professorat:
Psicologia i pedagogia.

Cos: professor/a d’ensenyament secunda-
ri.

ANNEX 9

Mòduls de formació susceptibles de con-
validació o de correspondència amb la pràc-
tica laboral o esportiva

9.1 Mòduls de formació que podran ser
objecte de convalidació amb la formació
professional ocupacional:

Primers auxilis i higiene en l’esport.

9.2 Mòduls de formació que podran ser
objecte de correspondència amb la pràcti-
ca esportiva d’alt nivell, d’acord amb el Reial
decret 1467/1997, de 19 de setembre,
sobre els/les esportistes d’alt nivell.

La pràctica dels/les esportistes que ha-
gin obtingut la consideració d’esportistes
d’alt nivell en alguna de les especialitats
d’alta muntanya, escalada o esquí de mun-
tanya, podrà ser objecte de correspondèn-
cia formativa amb els mòduls de formació
tècnica de l’especialitat esportiva per la qual
tingui l’esmentada consideració.

9.3 Mòduls de formació que podran ser
objecte de convalidació amb la pràctica la-
boral:

La pràctica laboral acreditada podrà ser
objecte de convalidació amb el bloc de for-
mació pràctica.

ANNEX 10

Proves d’accés de caràcter específic

10.1 Objectiu i característiques de les
proves

Les proves d’accés dels ensenyaments
dels tècnics o les tècniques de les especi-
alitats dels esports de muntanya i escalada
tenen per objectiu que les persones aspi-
rants demostrin que posseeixen la condició
física i les destreses específiques necessà-
ries per cursar amb aprofitament els ense-
nyaments de l’especialitat a la qual volen
accedir.

Les proves d’accés en cadascuna de les
especialitats constaran de dues parts, els
objectiu, continguts i avaluació de les quals
s’estableix en els apartats 5 i 6 d’aquest
annex.

10.2 Tribunal
10.2.1 Es constituirà un tribunal que tin-

drà les funcions d’organitzar i desenvolupar
les proves conforme el que s’especifica en
aquest annex.

Aquest tribunal serà nomenat pel Depar-
tament d’Ensenyament, prèvia consulta del
centre docent que imparteixi els ensenya-
ments. Estarà compost per un/a president/
a, un/a secretari/a i, almenys, tres perso-
nes avaluadores.

10.2.2 La funció del/la president/a del tri-
bunal serà garantir el correcte desenvolu-
pament de les proves d’accés, comprovant
que els objectius, continguts i avaluació
s’ajustin al que s’estableix en el present
annex.

10.2.3 La funció del/la secretari/a del tri-
bunal serà redactar l’acta del desenvolupa-
ment de les proves i certificar que s’ajusten
al que estableix el present annex. També
realitzarà les funcions del/la president/a en
la seva absència

10.2.4 L’avaluació de les actuacions dels/
les aspirants les realitzaran els/les avalua-
dors/res prenent com a base els criteris
establerts en aquest annex.

10.2.5 Les persones que actuïn com ava-
luadors/res en les proves d’accés hauran
d’estar en possessió de la següent titulació
o equivalent:

Proves d’accés:
Proves d’accés als ensenyaments de 1r

nivell.
Titulació dels/les avaluadors/es:

Tècnic/a superior d’esport en qualsevol
modalitat dels esports de muntanya i esca-
lada.

Proves d’accés:
Proves d’accés als ensenyaments de 2n

nivell de grau mitjà en alta muntanya.
Titulació dels/les avaluadors/es:

Tècnic/a superior d’esport en alta mun-
tanya.

Tècnic/a superior d’esport en esquí de
muntanya.

Proves d’accés:
Proves d’accés als ensenyaments de 2n

nivell de grau mitjà en descens de barrancs.
Titulació dels/les avaluadors/es:

Tècnic/a superior d’esport en alta mun-
tanya.

Proves d’accés:

Proves d’accés als ensenyaments de 2n
nivell de grau mitjà en escalada.
Titulació dels/les avaluadors/es:

Tècnic/a superior d’esport en alta mun-
tanya.

Tècnic/a superior d’esport en escalada.

Proves d’accés:
Proves d’accés als ensenyaments de 2n

nivell de grau mitjà en muntanya mitjana.
Titulació dels/les avaluadors/es:

Tècnic/a superior d’esport en alta mun-
tanya.

10.2.6 En els exercicis d’avaluació de la
condició física, corresponents a la primera
part de les proves, les persones avaluado-
res hauran d’estar en possessió de les titu-
lacions esmentades anteriorment o bé les
requerides per impartir el mòdul d’entrena-
ment esportiu.

10.2.7 Es consideraran equivalents, als
efectes d’actuació com a avaluadors/es de
les proves específiques d’accés, les perso-
nes que disposin dels certificats d’instruc-
tor o instructora d’alpinisme, instructor o
instructora d’esquí de muntanya, instructor
o instructora d’escalada en roca, professor
o professora d’alpinisme i professor o pro-
fessora d’esquí de muntanya, a què fa re-
ferència el punt 8.3 de l’annex 8 d’aquest
Decret.

10.2.8 El tribunal determinarà els itineraris,
els temps de referència i l’ordre de participa-
ció que hauran de seguir els/les aspirants i
els farà públics abans del començament de
les proves.

10.3 Determinació del temps de referèn-
cia

10.3.1 El tribunal establirà el temps de
referència a què s’hauran d’ajustar els/les
aspirants en cada cas. Per fer-ho, tindrà en
compte el temps realitzat per una persona
que prèviament hagi designat i l’incremen-
tarà en un màxim d’un 20%. Segons les cir-
cumstàncies climatològiques, aquest temps
es podrà incrementar novament.

10.3.2 La persona que marqui el temps
de referència haurà d’estar en possessió del
títol de tècnic o tècnica d’esport superior
en l’especialitat d’alta muntanya i escalada
corresponent, o bé del diploma o certificat
de Guia d’alta muntanya que hagin obtin-
gut el reconeixement previst en l’article 42.2
del Reial decret 1913/1997, o bé de qual-
sevol certificat a què fa referència el punt
8.3 de l’annex 8 d’aquest Decret.

10.3.3 Per tal d’establir el temps d’exe-
cució de la primera part de les proves d’ac-
cés al primer nivell dels ensenyaments de
grau mitjà, la persona designada realitzarà
el recorregut mantenint una velocitat mitja-
na de desplaçament de 4/5 km/hora en el
pla, i de 400 a 500 metres de desnivell per
hora, en l’ascens.

10.3.4 Per tal d’establir el temps d’exe-
cució de la primera part de les proves d’ac-
cés al segon nivell dels ensenyaments de
grau mitjà, la persona designada realitzarà
el recorregut mantenint una velocitat mitja-
na de desplaçament de 5 km/hora en el pla
i de 500 metres de desnivell per hora en
l’ascens.

10.4 Avaluació i certificació de les pro-
ves
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10.4.1 L’avaluació de les proves s’ajus-
tarà al que s’estableix als punts 5 i 6
d’aquest annex.

10.4.2 La segona part de les proves cor-
responents als apartats 6.2, 6.3 i 6.4
d’aquest annex, es qualificarà d’1 a 5 per
cadascuna de les persones avaluadores. Per
tal de superar la segona part de les proves,
l’aspirant haurà d’obtenir almenys 3 punts
en tots i cadascun dels continguts quan es
faci la mitjana de qualificació de totes les
persones avaluadores.

10.4.3 En la qualificació final de les pro-
ves d’accés solament s’utilitzaran els termes
apte/a i no apte/a. Per assolir la qualificació
final d’apte/a, els/les aspirants hauran de
superar les dues parts que les componen.

10.4.4 El tribunal emetrà un certificat a
cada aspirant on consti la data de realitza-
ció de la prova i la qualificació obtinguda.

10.5 Proves d’accés al primer nivell de
grau mitjà

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

muntanya de 1.500 m de desnivell positiu
acumulat, en els temps establerts pel tribu-
nal i transportant una motxilla carregada
amb 10 kg de pes.

c) Avaluació:
Aquesta primera part se superarà quan

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

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

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

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

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

Recorregut amb un ressalt de roca senya-
litzat de longitud mínima de 50 m.

c) Avaluació:
Aquesta segona part se superarà quan

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

10.6 Proves d’accés al segon nivell de
grau mitjà

10.6.1 Primera part (comuna per a totes
les especialitats dels esports de muntanya
i escalada).

a) Objectiu:
Valoració de la condició física
b) Contingut:
Recórrer, en el temps establert pel tribu-

nal i transportant una motxilla amb 10 kg
de pes, un itinerari de muntanya de terreny
variat, de 1.500 m de desnivell positiu acu-
mulat.

c) Avaluació:
Aquesta primera part se superarà quan

l’aspirant hagi completat l’itinerari en el
temps establert pel tribunal.

10.6.2 Segona part (especifica per a l’es-
pecialitat d’alta muntanya).

a) Objectiu:

Valoració de les habilitats especifiques.
b) Continguts:
En els temps que estableixi el tribunal, cal-

drà:
Completar un recorregut equipat de difi-

cultat 6b i longitud mínima de 25 metres,
en escalada a vista.

Completar un recorregut de dificultat 6a
no equipat i longitud mínima de 25 metres,
en escalada a vista i portant botes rígides.

Completar un recorregut no equipat de di-
ficultat d’A1/A2 i longitud mínima de 25 me-
tres en escalada artificial.

Progressar en neu i gel amb la tècnica “To-
tes les puntes” en un circuit en pendents de
35º a 45º i longitud mínima de 25 metres.

Escalar en neu i gel en pendents de 90º
i longitud mínima de 25 metres.

Fer el descens esquiant per un pendent,
amb neu preferiblement compacta dura,
d’una longitud mínima de 150 metres i amb
una inclinació mitjana de 30º, fent viratges
en paral·lel extensió/flexió.

Fer el descens esquiant per un pendent,
amb neu preferiblement no compacta, d’una
longitud mínima de 150 metres, amb una
inclinació mitjana de 30º, de superfície irre-
gular, fent viratges en paral·lel per salt.

c) Avaluació:
Aquesta segona part quedarà superada

quan l’aspirant hagi realitzat els següents re-
correguts, complint tots els requisits:

Completar el recorregut de dificultat 6b,
en escalada a vista i en el temps establert.

Completar el recorregut de dificultat 6a,
en escalada a vista i en el temps establert.

Completar el recorregut de dificultat de
A1/A2, en escalada artificial i en el temps
establert.

Fer els dos descensos esquiant, sense
caigudes, en el temps establert, amb segu-
retat i amb execució correcta del gest tèc-
nic corresponent.

Progressar i esquiar en neu i gel en el
temps establert utilitzant la tècnica adequa-
da i mostrant seguretat en els moviments.

L’aspirant escollirà i utilitzarà correctament
només el material tècnic específic per a cada
especialitat i en la quantitat adequada.

10.6.3 Segona part (específica per a l’es-
pecialitat de descens de barrancs)

a) Objectiu:
Valoració de les habilitats especifiques
b) Continguts:
Completar un recorregut equipat, de V

grau de dificultat, d’una longitud mínima de
20 metres, en el temps establert pel tribu-
nal. En cas de caiguda, l’aspirant haurà de
començar de nou tot l’itinerari, actuant com
a primer/a de cordada.

Nedar 100 metres en aigües tranquil·les
o vives, amb vestit de neoprè de 7 mm de
gruix, en un temps determinat.

Submergir-se a una profunditat de 2,5
metres, utilitzant la tècnica adequada, amb
vestit de neoprè de 7 mm de gruix.

Realitzar un descens de barrancs en ter-
reny variat, que incideixi marxa, desgrimpa-
da i ràpel convencional, en el temps esta-
blert pel tribunal.

c) Avaluació:
Aquesta segona part se superarà quan

l’aspirant hagi:
Finalitzat el recorregut en escalada a vis-

ta en el temps establert.

Nedat en superfície la distància requeri-
da en el temps establert.

Realitzat la immersió sense nedar, al pri-
mer intent, sense saltar i amb el gest tècnic
correcte.

Finalitzat el descens del barranc en el
temps establert, sense haver caigut més de
tres vegades. Cada nova sortida del circuit
establert es penalitzarà incrementant el
temps obtingut per l’aspirant amb un 5%
del temps establert pel tribunal.

Utilitzat correctament només el material
tècnic específic de cada especialitat espor-
tiva, i en la quantitat suficient.

10.6.4 Segona part (especifica per a l’es-
pecialitat d’escalada)

a) Objectiu:
Valoració de les habilitats especifiques.
b) Continguts:
Completar, en els temps establerts pel tri-

bunal per a cadascun dels recorreguts, un
total de 5 itineraris diferents:

Dos recorreguts diferents, equipats, de di-
ficultat 7a i longitud mínima de 25 metres,
en escalada a vista,

Dos recorreguts diferents, no equipats, de
dificultat 6b i longitud mínima de 25 metres,

Un recorregut, no equipat, de dificultat A2
i longitud mínima de 25 metres en escalada
artificial.

En cas de caiguda, l’aspirant haurà de co-
mençar de bell nou el recorregut correspo-
nent des de l’inici i actuar com a primer/a
de cordada.

c) Avaluació:
Aquesta segona part se superarà quan

l’aspirant hagi:
Finalitzat els dos itineraris equipats de di-

ficultat 7a, en escalada a vista, realitzant-
ne almenys un, en el temps establert;

Finalitzat els dos itineraris no equipats de
dificultat 6b, en el temps establert;

Finalitzat l’itinerari no equipat de dificul-
tat A2, en escalada artificial, en el temps es-
tablert;

Seleccionat i utilitzat correctament el ma-
terial específic d’escalada en la quantitat
adequada.

10.6.5 Segona part (especifica per a l’es-
pecialitat de muntanya mitjana)

a) Objectiu:
Valoració de les activitats especifiques.
b) Continguts:
Completar 5 itineraris en el temps esta-

blert pel tribunal per a cadascun, amb una
motxilla carregada amb 10 kg de pes. Els
itineraris tindran les següents característi-
ques:

Recorregut d’herba senyalitzat, de 50 me-
tres de longitud mínima,

Recorregut per tartera senyalitzat, de 50
metres de longitud mínima,

Recorregut amb ressalt rocós senyalitzat,
de 50 metres de longitud mínima,

Recorregut de pendent nevat senyalitzat,
de 50 metres de longitud mínima,

Recorregut d’orientació amb un mínim de
6 balises i de 12 km de recorregut mitjà en
distància reduïda. L’aspirant haurà de pas-
sar per totes les balises del recorregut.

c) Avaluació:
Aquesta segona part de les proves se su-

perarà quan l’aspirant hagi realitzat els 5
itineraris en el temps establert. Cada sorti-
da de l’itinerari marcat serà penalitzada in-
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crementant el temps obtingut per l’aspirant
amb un 5% del temps establert pel tribunal.

ANNEX 11

Requisits mínims dels centres de formació
de tècnics i tècniques dels esports de mun-
tanya i escalada

11.1 Requisits materials
11.1.1 Espais d’ús administratiu i docent
Els centres hauran de disposar:
a) Sala o aula d’ús múltiple per al desen-

volupament d’activitats comunes del cen-
tre, amb una capacitat suficient pel nombre
de places autoritzades.

b) Cada una de les especialitats esporti-
ves haurà de disposar d’una unitat de se-
minari, en horari compatible.

c) Serveis en suport audiovisual, que ga-
ranteixin la consulta de llibres, revistes i do-
cuments dels esports de muntanya i esca-
lada.

d) Espais independents per als òrgans de
govern i els serveis administratius del cen-
tre, secretaria i sala de professorat, ade-
quats a la capacitat del centre.

e) Serveis higienicosanitaris adequats a
la capacitat del centre, tant per a l’alumnat
com per al professorat, d’acord amb el que
estableixi la legislació aplicable en cada cas.

f) Dependències per a l’emmagatzemat-
ge del material adequat a les necessitats del
centre.

g) Zona de vestidors adequada a la ca-
pacitat del centre.

11.1.2 Requisits de les instal·lacions i
equipaments docents esportius

a) Els centres de formació de tècnics i
tècniques d’esports de muntanya i escala-
da disposaran de l’espai suficient i dels equi-
paments docents necessaris en les aules per
atendre l’alumnat inscrit en cada nivell i grau
de formació de l’especialitat corresponent.

b) La superfície de l’aula on es desenvo-
lupin les classes teòriques tindrà almenys
40 m2, o 1,5 m2 per alumne/a.

c) Els centres disposaran d’una sala es-
portiva polivalent, equipada convenientment
per a la impartició dels continguts teorico-
pràctics dels diferents crèdits. Les dimensi-
ons hauran de ser suficients per atendre si-
multàniament l’alumnat inscrit en un crèdit
determinat de formació, respectant el nom-
bre màxim d’alumnes per professor/a.

d) A més a més, les instal·lacions esta-
ran dotades de l’equipament d’ús col·lectiu,
així com del mobiliari i equipament didàctic
suficients per impartir els ensenyaments
amb garantia de qualitat.

e) Els centres disposaran de mitjans au-
diovisuals que garanteixin la impartició cor-
recta dels ensenyaments.

f) Per a la impartició de les classes teo-
ricopràctiques, els centres hauran d’acre-
ditar que poden utilitzar terrenys de munta-
nya mit jana i  a l ta,  amb les següents
característiques:

Desnivells continus de 500 metres com a
mínim (per a tots el títols de grau mitjà);

Zones amb tarteres de pedra fina i grui-
xuda (per a tots els títols de grau mitjà);

Pendents d’herba (per a tots els títols de
grau mitjà);

Ressalts i franges rocoses (per a tots el
títols de grau mitjà);

Zona natural d’escalada en roca, de 100
metres de desnivell mínim (per al tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats d’alta
muntanya i escalada);

Zona natural d’escalada en roca de 200
metres de desnivell mínim (per al tècnic o
tècnica d’esport en les especialitats d’alta
muntanya i escalada);

Àrees boscoses i àrees sense arbres (per
a tots els títols de grau mitjà);

Desnivells entre 660 i 1000 metres de ter-
reny nevat continu (per al tècnic o tècnica
d’esport en les especialitats d’alta munta-
nya i muntanya mitjana);

Ressalts de gel de 70º com a mínim (per
al tècnic o tècnica d’esport en alta munta-
nya);

Zones de barrancs aquàtics amb ràpel
(per al tècnic o tècnica d’esports en bar-
rancs);

Senders senyalitzats d’acord amb la nor-
mativa internacional (per a tots els títols).

Rocòdrom de 6 metres d’alçària mínima
(per al tècnic o tècnica d’esport en alta mun-
tanya, tècnic o tècnica d’esports en esca-
lada i tècnic o tècnica d’esports en bar-
rancs).

Estació d’esports d’esquí (per al tècnic o
tècnica d’esports en alta muntanya).

g) A més a més, els centres hauran de
disposar dels materials que s’especifiquen
a continuació:

Equips radiotelefònics de freqüència mo-
dulada de 2 metres de banda: una base fixa
i vuit transceptors portàtils;

Equip de fotografia i vídeo: una càmera
de fotografia amb flaix i una càmera portàtil
de vídeo amb trípode;

Equips didàctics de primers auxilis i so-
cors en muntanya: 4 maniquins de recupe-
ració cardiopulmonar, material d’immobilit-
zació, etc.

8 cordes estàtiques de 10,5 a 11 mm de
diàmetre, de 30 metres de longitud mínima.

Cordes:
16 cordes dinàmiques d’escalada de 8,5

a 9 mm de diàmetre, de 40 a 60 metres de
longitud;

16 cordes dinàmiques d’escalada de 10,5
o 11 mm de diàmetre, de 50 a 60 metres de
longitud;

4 cordes de barranc de 9 mm de diàme-
tre;

20 cordes auxiliars (cinta plana o cordino
de 9 mm de diàmetre) de 2 a 5 metres de
longitud;

8 politges, 8 bloquejadors, 8 martells
d’escalada, 8 espitadors, 24 claus d’esca-
lada almenys de 6 tipus diferents, 24 car-
gols de gel almenys de 6 tipus, 2 àncores
de neu de dos tipus, 2 estaques de neu de
dos tipus, 2 sacs d’escalada (petates), 8
guindoles, 8 motxilles de barranc, 8 bidons
estancs.

Hamaques: individual rígida de paret i do-
ble rígida de paret.

Mosquetons:
16 mosquetons de tipus HMS amb tan-

cament de seguretat, 64 cintes exprés, 8
asseguradors dinàmics;

4 jocs de preses de rocòdrom de diferents
tipus.

Un trepant autònom per a equipaments
de vies i instal·lacions;

Material d’instal·lacions: espitadors i an-
coratges expansius i químics;

16 sondes portàtils per a rescat d’allaus;
4 plaques graduades i lupes per a l’anà-

lisi del mantell nival;
30 balises mòbils d’orientació;
6 tipus de descensors i asseguradors:
Un joc de “friends” i 1 joc de “microfri-

ends”;
2 jocs d’encastadors de sis tipus;
4 tipus de ploms per escalada artificial;
4 tipus de ganxos per escalada artificial.
Estreps per escalada artificial:
20 de cinta plana i 2 de graons rígids;
1 provador d’escalada artificial;
1 cuina de paret;
8 cascos;
8 arnesos;
8 piolets;
8 parells de grampons;
8 brúixoles;
8 detectors de víctimes d’allaus.

11.2 Requisits de seguretat i responsa-
bilitat

Els centres hauran de disposar de:
a) Servei mèdic o assistència mèdica

d’urgència concertada.
b) Un pla d’evacuació de persones ma-

laltes i accidentades.
c) Una assegurança de responsabilitat

civil del centre d’acord amb la seva activi-
tat.

(03.261.060)

RESOLUCIÓ ENS/3130/2003, de 10 d’oc-
tubre, per la qual es dóna publicitat a la Re-
solució de 4 de setembre de 2003, dels
recursos de reposició interposats per la ti-
tularitat del centre docent privat Comercial
Català, de Barcelona, contra la Resolució
ENS/1363/2003, de 12 de maig, i contra la
Resolució ENS/2015/2003, de 25 de juny.

Per la Resolució ENS/1363/2003, de 12
de maig (DOGC núm. 3885, de 16.5.2003),
es va resoldre amb caràcter provisional la
renovació i modificació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats
per als nivells postobligatoris.

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Reso-
lució es va atorgar al centre Comercial
Català, de Barcelona, amb codi 08044909,
el concert educatiu per a 4 unitats de cicles
formatius de grau superior, alhora que se li
denegava el concert per a 1 unitat de pri-
mer curs de cicle formatiu de grau superior
d’administració i finances (CFPS 0252), i de
2 unitats de primer curs de cicle formatiu
de grau superior d’educació infantil (CFPS
1752).

Per la Resolució ENS/2015/2003, de 25
de juny (DOGC núm. 3918, de 4.7.2003),
es van resoldre de forma definitiva les sol·-
licituds de renovació i modificació dels con-
certs educatius de diversos centres docents
privats per als nivells postobligatoris, que
prèviament s’havien resolt provisionalment
per la Resolució ENS/1363/2003, de 12 de
maig.
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Contra aquestes resolucions, el centre
Comercial Català va interposar recursos de
reposició, pels quals sol·licitava el concert
d’1 unitat de primer curs de cicle formatiu
de grau superior d’administració i finances
(CFPS 0252), i de 2 unitats de primer curs
de cicle formatiu de grau superior d’educa-
ció infantil (CFPS 1752), que s’han estimat
per la Resolució de 4 de setembre de 2003.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 4
de setembre de 2003, per la qual s’estimen
els recursos interposats pel centre docent
privat Comercial Català, de Barcelona, amb
codi 08044909, contra la Resolució ENS/
1363/2003, de 12 de maig, i la Resolució
ENS/2015/2003, de 25 de juny.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució,
i amb efectes a partir de l’1 de setembre de
2003.

—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.

Barcelona, 10 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS: G1-G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau

superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau

superior de segon curs.
CFPS 0252: Administració i finances.
CFPS 1752: Educació infantil.
CFPS 2252: Desenvolupament d’aplicacions in-

formàtiques.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Comercial Català.
Codi: 08044909.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1752: 2-1.
CFPS 2252: 1-1.

(03.286.047)

RESOLUCIÓ ENS/3138/2003, d’1 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Blanquerna, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Blanquerna, de Ba-
dalona, 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 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; 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 ense-
nyaments 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
Blanquerna, de Badalona, per canvi de titu-
laritat, en els termes que s’especifiquen 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 Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 1 d’octubre 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 BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.

Núm. de codi: 08001133.
Denominació: Blanquerna.
Adreça: av. Roma, 29-31.
Titular: Col. Blanquerna, SL.
NIF: B08945875.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Ensenyament
i Família, amb NIF G62312319, i amb efec-
tes a partir del primer dia del mes següent
al de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs es-

colars.
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.

(03.268.017)

RESOLUCIÓ ENS/3139/2003, d’1 d’octu-
bre, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Mare de Déu de l’Esperança, de
Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare de Déu de l’Es-
perança, de Badalona, en petició de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; 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 ense-
nyaments 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
Mare de Déu de l’Esperança, de Badalona,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—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.
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—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, 1 d’octubre 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 BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08000921.
Denominació: Mare de Déu de l’Esperança.
Adreça: c. Nàpols, s/n.
Titular: Aznarepse, SL.
NIF: B08903007.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Ensenyament
i Família, amb NIF G62312319, i amb efec-
tes a partir del primer dia del mes següent
al de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat de ciències de la

naturalesa i de la salut amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials, amb capa-
citat per a 70 llocs escolars i 2 unitats de la
modalitat de tecnologia, amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

(03.268.013)

RESOLUCIÓ ENS/3140/2003, de 9 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Betsaida, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Betsaida, de Badalona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir 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, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema 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 ense-
nyaments 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
Betsaida, de Badalona, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex 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, 9 d’octubre 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 BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08000906.
Denominació: Betsaida.
Adreça: c. Monges, 6.
Titular: Aznarepse, SL.
NIF: B08903007.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Fundació Privada Ensenyament
i Família, amb NIF G62312319, i amb efec-
tes a partir del primer dia del mes següent
al de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs es-

colars.

Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.

(03.282.102)

RESOLUCIÓ ENS/3141/2003, de 17 d’oc-
tubre, per la qual s’anuncia la convocatòria
de concurs de trasllats per proveir llocs de
treball vacants a la Inspecció d’Ensenya-
ment, als centres públics d’ensenyament se-
cundari, a les escoles oficials d’idiomes i a
les escoles d’art.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de de-
sembre (BOE núm. 307, de 24.12.2002), de
qualitat de l’educació, en la seva disposició
addicional 8.3, estableix l’obligació de les
administracions educatives competents de
convocar concursos de trasllats d’àmbit
nacional.

El Reial decret 2112/1998, de 2 d’octu-
bre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), pel qual
es regulen els concursos de trasllats d’àm-
bit nacional per a la provisió de places cor-
responents als cossos docents, fixa en dos
anys la periodicitat d’aquestes convocatò-
ries, i com sigui que el darrer concurs ha
estat d’àmbit nacional, enguany escau con-
vocar concurs d’àmbit autonòmic per tal de
proveir llocs de treball vacants a la Inspec-
ció d’Ensenyament, als centres públics
d’ensenyament secundari, a les escoles ofi-
cials d’idiomes i a les escoles d’art, en l’àm-
bit de Catalunya.

En conseqüència, s’anuncia la convoca-
tòria de concurs de trasllats per proveir llocs
de treball vacants a la Inspecció d’Ensenya-
ment, als centres públics d’ensenyament se-
cundari, a les escoles oficials d’idiomes i a
les escoles d’art, al qual són d’aplicació la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre; la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre; el
Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat
pel Decret 214/2001; el Reial decret 2112/
1998, de 2 d’octubre i el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre.

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

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria per tal que,
segons correspongui, els funcionaris del cos
d’inspectors al servei de l’administració
educativa o del d’inspectors d’educació, els
funcionaris dels cossos de catedràtics i de
professors d’ensenyament secundari, del
cos professors tècnics de formació profes-
sional, dels cossos de catedràtics i de pro-
fessors d’escoles oficials d’idiomes, dels
cossos de catedràtics i de professors d’arts
plàstiques i disseny i del cos de mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny puguin par-
ticipar en el concurs de trasllats per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d’En-
senyament, als centres públics d’ensenya-
ments secundaris, a les escoles oficials d’idi-
omes i a les escoles d’art, en l’àmbit de
Catalunya.
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—2 El concurs s’estructura en les tres
fases següents:

1. Fase de recol·locació a centre.
2. Fase de dret preferent a municipi o

zona.
3. Fase de concurs de trasllats.

—3 Aquest concurs es regirà per les ba-
ses que s’inclouen a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

—4 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Recursos Humans.

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

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

Barcelona, 17 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases del concurs de trasllats per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d’En-
senyament, als centres públics d’ensenya-
ment secundari, a les escoles oficials d’idi-
omes i a les escoles d’art

Disposicions generals

—1 Als efectes d’aquesta Resolució, s’en-
tendrà per especialitat titular l’especialitat
obtinguda mitjançant el procediment selec-
tiu d’ingrés al cos, així com el procediment
d’adquisició de noves especialitats, que
preveu el Reial decret 850/1993, de 4 de
juny.

—2 Les especialitats dels llocs de treball
dels centres públics d’ensenyament secun-
dari, escoles oficials d’idiomes i escoles
d’art, agrupades pels cossos de funciona-
ris als quals està adreçat aquest concurs,
són les que es detallen a continuació:

Codis d’especialitats

C=codi.

C Especialitat

Cossos de catedràtics i de professors d’en-
senyament secundari:
AL Alemany
AN Anglès
CN Biologia i geologia
CLA Cultura clàssica

C Especialitat

DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FI Filosofia
FQ Física i química
FR Francès
GE Geografia i història
GR Grec
IT Italià
LA Llatí
LE Llengua castellana i literatura
LC Llengua catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
PSI Psicologia i pedagogia
TEC Tecnologia
501 Administració d’empreses
502 Anàlisi i química industrial
503 Assessoria i processos d’imatge per-

sonal
504 Construccions civils i edificació
505 Formació i orientació laboral
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
508 Intervenció sociocomunitària
509 Navegació i instal·lacions marines
510 Organització i gestió comercial
511 Organització i processos de manteni-

ment de vehicles
512 Organització i projectes de fabricació

mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
514 Processos de cultiu aqüícola
515 Processos de producció agrària
517 Processos diagnòstics clínics i pro-

ductes ortoprotètics
516 Processos en la indústria alimentària
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d’arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i mo-

bles
520 Processos i productes de tèxtil, con-

fecció i pell
518 Processos sanitaris
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació
professional:
601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèr-

mics i de fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
607 Instal·lacions i equips de criança i de

cultiu
608 Laboratori
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de màqui-

nes
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació me-

cànica
615 Operacions de processos
614 Operacions i equips d’elaboració de

productes alimentaris
616 Operacions i equips de producció

agrària
617 Patronatge i confecció

C Especialitat

618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic clínic i or-

toprotètics
620 Procediments sanitaris i assistencials
621 Processos comercials
622 Processos de gestió administrativa
623 Producció en arts gràfiques
624 Producció tèxtil i tractaments físico-

químics
625 Serveis a la comunitat
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge i

so

Cossos de catedràtics i de professors d’es-
coles oficials d’idiomes:
134 Àrab
133 Alemany
193 Anglès
195 Català
190 Espanyol per a estrangers
192 Francès
135 Italià
138 Rus

Cossos de catedràtics i de professors d’arts
plàstiques i disseny:
707 Dibuix artístic i color
708 Dibuix tècnic
712 Disseny gràfic
716 Història de l’art
720 Materials i tecnologia: disseny
722 Mitjans informàtics
723 Organització industrial i legislació
725 Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny:
804 Daurat i policromia
808 Fotografia i processos de reproduc-

ció
812 Talla de pedra i fusta
813 Tècniques ceràmiques
814 Tècniques de gravat i estampació

—3 Requisits d’especialitat
3.1 És requisit indispensable per poder

accedir als llocs de treball dels centres
públics d’ensenyament secundari, de les
escoles oficials d’idiomes i de les escoles
d’art, mitjançant la participació en qualse-
vol de les fases de què es composa el con-
curs de trasllats, ser titular de l’especialitat
del cos des del qual es participa, o haver
obtingut el reconeixement d’habilitació es-
pecial, obtinguda a l’empara de les resolu-
cions de 22 de novembre de 2000 (DOGC
núm. 3274, de 27.11.2000); de 6 d’abril de
2001 (DOGC núm. 3368, de 12.4.2001); de
4 d’octubre de 2001 (DOGC núm. 3491,
d’11.10.2001) i ENS/296/2003, de 5 de
febrer (DOGC núm. 3822, de 14.2.2003).

D’acord amb el que preveu la disposi-
ció addicional 10 del Reial decret 1635/
1995, de 6 d’octubre (BOE núm. 242, de
10.10.1995), als llocs de treball de cultu-
ra clàssica hi podran accedir indistinta-
ment els catedràtics i els professors d’en-
senyament secundari titulars d’alguna de
les especialitats de grec o llatí. El professo-
rat que hi accedeixi restarà obligat a impar-
tir, si escau, tant les matèries atribuïdes a
l’especialitat de grec com a la de llatí.
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De conformitat amb allò que estableix
l’Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC núm.
956, de 23.2.1988), els funcionaris docents
dels cossos de catedràtics i de professors
d’ensenyament secundari que siguin titulars
de les especialitats de valencià i llengua
catalana i literatura (illes Balears) podran
accedir a llocs de treball de l’especialitat de
llengua catalana i literatura.

Exclusivament per als professors que
s’acullin, pel fet de reunir-ne els requisits, a
la base 12.c), s’entendrà complert el requi-
sit d’especialitat per confirmar-se al lloc que
ocupen si l’han estat ocupant un mínim de
dos cursos acadèmics impartint l’especia-
litat del lloc amb habilitació transitòria.

3.2 Per accedir als llocs de treball va-
cants de la Inspecció d’Ensenyament no
s’exigirà un requisit específic d’especialitat.

—4 Podran participar en aquest concurs
els funcionaris dels cossos a qui s’adreça
aquesta Resolució que es trobin en qualse-
vol situació administrativa. Els funcionaris en
situació administrativa de servei actiu amb
una destinació definitiva podran participar
en aquest concurs si a l’acabament del curs
2003-2004 han transcorregut dos anys des
de la presa de possessió de la darrera des-
tinació definitiva, sens perjudici d’allò que
es disposa a la base 15 d’aquest annex per
al professorat que desitgi fer ús del dret
preferent a municipi o zona, al qual no li serà
exigit l’esmentat requisit de permanència al
centre de destinació definitiva mentre no
assoleixi aquell dret.

Els funcionaris que es trobin en qualsevol
situació administrativa diferent de la de
servei actiu només podran participar en el
concurs de trasllats regulat per aquesta
resolució si l’1 de setembre de 2004 com-
pleixen el requisit per reingressar al servei
actiu.

—5 Els funcionaris que part icipin en
aquest concurs hauran de tenir el requisit
exigit del coneixement de la llengua catala-
na equivalent o superior al nivell de sufici-
ència (C), llevat d’aquells que van superar
els procediments selectius convocats pel
Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya a partir de l’any 1991, i
dels que han superat la prova de català dels
concursos oposició d’accés al cos de mes-
tres.

Igualment, els participants que sol·licitin
ser destinats a algun centre d’Era Val d’Aran,
hauran d’acreditar el coneixement suficient,
oral i escrit, de la llengua aranesa.

—6 Totes les condicions exigides en
aquest concurs i els mèrits que s’al·leguin
han d’estar complerts o reconeguts en la
data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds, llevat del requisit relatiu
a la permanència durant dos anys en la
darrera destinació definitiva obtinguda i del
transcurs del temps requerit per reingres-
sar al servei actiu, en el cas dels qui parti-
cipin des de les situacions administratives
d’excedència i suspensió de funcions, que
s’entendrà complert a 31 d’agost de 2004.

—7 L’ordre en què estan relacionades les
fases del concurs de trasllats indica la pri-
orització en l’obtenció de la destinació. Tot

això, sens perjudici d’allò que s’especifiqui
a l’apartat de prioritat de cada fase pel que
fa als diferents col·lectius de participació.

—8 Dintre de cada fase i, si s’escau, de
cada col·lectiu de participació, els funcio-
naris titulars d’una especialitat tindran prio-
ritat per obtenir destinació per davant
d’aquells que tinguin el reconeixement de
l’habilitació especial o, si és el cas, transi-
tòria. En cas d’igualtat, quant al requisit
d’especialitat, en concórrer més d’un parti-
cipant a un mateix lloc de treball, la prioritat
vindrà donada per la major puntuació total
obtinguda d’acord amb el barem de mèrits
corresponent. En cas que es produeixin
empats en el total de la puntuació es resol-
dran atenent, successivament, a la puntu-
ació més alta obtinguda en cadascun dels
apartats del barem, d’acord amb l’ordre en
què s’hi detallen. Si persisteix l’empat,
s’atendrà a la puntuació més alta obtingu-
da en cada subapartat, també en l’ordre en
què s’hi detallen. Si cal, s’utilitzarà com a
últim criteri de desempat l’any de convoca-
tòria del procés selectiu d’ingrés al cos i,
dintre d’aquest, la major puntuació obtin-
guda.

La prioritat entre els aspirants seleccionats
en els processos selectius convocats per les
Resolucions ENS/3395/2002, de 19 de no-
vembre (DOGC núm. 3770, de 27.11.2002)
i ENS/19/2003, de 13 de gener (DOGC núm.
3801, de 16.1.2003), així com els aspirants
de processos selectius anteriors que tenien
ajornada la fase de pràctiques, vindrà deter-
minada per l’ordre en què apareguin a les
Resolucions de nomenament de funcionaris
en pràctiques, llevat dels que participaren al
procediment selectiu per la reserva d’aspi-
rants amb disminució, els quals, dins el torn
lliure, gaudiran de dret preferent d’acord amb
el que preveu l’article 27.d) del Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre.

—9 No es podrà prioritzar, en cas de par-
ticipar en més d’una de les fases del con-
curs de trasllats, l’obtenció de destinació per
una o altra. Per tant, el fet d’obtenir desti-
nació en una de les fases comportarà, ne-
cessàriament, l’anul·lació de les sol·licituds
en la/les posterior/s, segons l’ordre en què
es detallen al punt 2 d’aquesta Resolució.

—10 El concurs es resoldrà tenint en
compte les vacants inicials publicades; les
que es produeixin fins al 31 de desembre
de 2003, les que es produeixin com a con-
seqüència de les jubilacions constatades en
la data de la resolució del concurs, així com
les que resultin de la seva resolució. Totes
les vacants i resultes a què es fa referència
hauran de correspondre a llocs de treball el
funcionament dels quals figurin en la plani-
ficació educativa prevista pel Departament
d’Ensenyament.

Abans de la resolució provisional, la Di-
recció General de Recursos Humans farà
públiques al DOGC les vacants provisionals
i, amb anterioritat a la resolució definitiva,
les vacants definitives.

S’eliminaran les vacants anunciades quan
s’hi produeixi un error de definició o es tracti
d’un lloc el funcionament del qual no figuri
en la planificació educativa prevista pel
Departament d’Ensenyament.

I. Fase de recol·locació a centre.

—11 Aquesta fase comprèn el procedi-
ment de recol·locació dintre del centre de
destinació definitiva del professorat afectat
per la pèrdua definitiva de la destinació,
regulat a la disposició addicional tretzena del
Reial decret 2112/1998, de 2 de octubre
(BOE núm. 239, de 6.10.1998); el procedi-
ment per tal que els professors amb desti-
nació definitiva, que hagin adquirit una nova
especialitat en virtut dels procediments se-
lectius convocats a aquests efectes a l’em-
para del títol 3 del Reial decret 850/1993,
de 4 de juny (BOE núm. 155, de 30.6.1993),
accedeixin, dintre del centre de destinació
definitiva, a llocs de treball de la nova espe-
cialitat adquirida en virtut dels procediments
selectius, i el procediment perquè els pro-
fessors que, en virtut de la Resolució de 30
de març de 2001 (DOGC núm. 3367,
d’11.4.2001), van ser adscrits d’ofici a un
lloc de treball que ja ocupaven amb caràc-
ter definitiu, però que no havien sol·licitat,
puguin ocupar, dintre del centre de desti-
nació definitiva, l’altre o altres llocs en què
es va transformar el seu lloc de treball.
Aquesta fase de recol·locació també com-
prèn el procediment per tal de possibilitar
que el professorat que ha impartit un mínim
de dos cursos acadèmics una especialitat
amb habilitació transitòria en el mateix lloc,
pugui continuar, amb caràcter definitiu, en
el lloc de treball que està ocupant amb ha-
bilitació transitòria, que preveu l’article 24.4,
del Decret 67/1996, de 20 de febrer, modi-
ficat pel Decret 200/2000, de 13 de juny,
sobre mobilitat del professorat de formació
professional.

—12 Participants
En aquesta fase de recol·locació es po-

drà participar per més d’un dels col·lectius
que s’indiquen a continuació, si es reunei-
xen els requisits per fer-ho.

Podrà participar voluntàriament en la fase
de recol·locació a centre:

a) El professorat afectat per la pèrdua de-
finitiva de la destinació, exclusivament per
al centre on havia tingut la darrera destina-
ció definitiva. Quant a les especialitats po-
drà sol·licitar, en l’ordre que es desitgi,
aquella o aquelles per a les quals reuneixi
els requisits de la base 3 d’aquest annex.

b) El professorat amb destinació definiti-
va al centre que hagi superat el procediment
selectiu d’adquisició de noves especialitats
i el professorat amb destinació definitiva a
un lloc de treball d’alguna especialitat de la
formació professional que, en virtut de la
Resolució de 30 de març de 2001 (DOGC
núm. 3367, de 12.4.2001), esmentada, va
ser adscrit a un lloc de treball que ja ocu-
pava amb caràcter definitiu, però que no
havia sol·licitat. Les especialitats per les
quals es podrà participar en aquesta fase
seran, en el cas del professorat que hagi
adquirit noves especialitats, aquelles que
s’hagin adquirit en els procediments selec-
tius esmentats, i quant a la resta de profes-
sorat esmentat, l’altra, o altres especialitats
en les quals es va transformar el seu lloc de
treball.

c) El professorat afectat per la pèrdua de-
finitiva de la seva destinació prodrà confir-
mar-se i romandre amb caràcter definitiu al
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lloc de treball que ocupa sempre que es re-
uneixin els següents requisits:

1) Que l’especialitat de confirmació sigui
aquella que està impartint amb habilitació
transitòria.

2) Que hagi romàs en el centre de con-
firmació un mínim de dos cursos acadèmics
impartint aquesta especialitat.

—13 Prioritats
13.1 L’ordre de prioritat per a l’obten-

ció de destinació serà donat pel mateix ordre
en què els diferents col·lectius de partici-
pants estan relacionats a la base 12. Per
cada col·lectiu, s’ordenaran primer els par-
ticipants que siguin titulars de l’especialitat
i, amb posterioritat, aquells que tinguin re-
coneguda l’habilitació especial o l’habilita-
ció transitòria.

13.2 El professorat esmentat a la lletra
b) de la base 12 serà considerat, així ma-
teix, com un únic col·lectiu.

13.3 En el supòsit que hi hagi més d’un
professor dintre d’un mateix col·lectiu amb
els mateixos requisits d’especialitat, i davant
d’un mateix lloc de treball sol·licitat, la pri-
oritat entre ells vindrà determinada per allò
que preveu la base 8.

—14 Sol·licituds
El participants en aquesta fase de recol·lo-

cació emplenaran el model de sol·licitud per
participar en el concurs objecte d’aquesta
Resolució, d’acord amb les especificacions
que s’estableixen a la base 24 d’aquest
annex.

El professorat que participi en aquesta
fase, haurà de marcar a la sol·licitud de par-
ticipació, la casella corresponent a la fase
de recol·locació a centre. Així mateix, cal-
drà que s’indiquin la casella o, si és el cas,
les caselles, dels diferents col·lectius per les
quals vulgui participar, dels especificats a la
base 12 d’aquest annex.

El professorat haurà d’indicar, en l’ordre
desitjat, les especialitats per les quals vul-
gui participar en aquesta fase. Podrà indi-
car especialitats de les quals sigui titular i
que corresponguin al cos des del qual par-
ticipa, així com aquelles per a les quals hagi
obtingut el reconeixement del l’habilitació
especial o, si escau, transitòria.

Pel que fa al professorat que participa en
aquesta fase pel fet d’haver superat el pro-
cediment selectiu d’adquisició de noves es-
pecialitats, només podrà fer constar l’espe-
cialitat o especialitats superades en aquell
procediment per a les quals desitgi obtenir
destinació en aquesta fase.

El professorat a qui fa referència la base
12.c), no haurà d’indicar l’especialitat per a
la qual hagi obtingut l’habilitació transitòria.

En qualsevol cas, el nombre màxim d’es-
pecialitats que es podran prioritzar a l’apar-
tat corresponent de la sol·licitud serà de sis.

II. Fase del dret preferent a localitat o a
zona.

—15 Tindran dret preferent per obtenir
destinació en un lloc de treball del municipi,
o, si és procedent, zona determinada, per
una sola vegada, els funcionaris dels cos-
sos docents que es trobin en algun dels
supòsits següents:

a) Aquells que estiguin afectats per la pèr-

dua definitiva del lloc de treball que exerci-
en amb caràcter definitiu.

b) Els destinats en centres públics espa-
nyols a l’estranger que hagin de reincorpo-
rar-se a una nova destinació a l’inici del curs
2004-2005 o que, havent-se reincorporat en
cursos anteriors, encara no hagin assolit el
dret preferent a la localitat, i als quals el Reial
decret 1027/1993, de 25 de juny (BOE núm.
187, de 6.8.1993), reconeix el dret a ocu-
par quan retornin a Espanya un lloc de tre-
ball a la localitat on van tenir la seva desti-
nació definitiva.

c) Els que, amb pèrdua de la plaça do-
cent que tenien amb caràcter definitiu, van
passar a exercir en un altre lloc a l’Adminis-
tració, mantenint la seva situació de servei
actiu en el cos docent, sempre que hagin
cessat en aquest altre lloc.

d) El professorat amb destinació definiti-
va a un lloc de treball d’alguna especialitat
de la formació professional, que va ser
adscrit d’ofici a un dels llocs de treball en
què es va transformar el que ocupava amb
caràcter definitiu en virtut de la Resolució
de 30 de març de 2001, però que no havia
sol·licitat i a qui el Decret 200/2000, de 13
de juny, reconeix el dret preferent al mateix
municipi, per recuperar l’altre o altres llocs
de treball en què s’ha transformat aquell que
ocupava amb caràcter definitiu.

Tots aquests col·lectius tenen dret prefe-
rent al municipi, excepte els professors que
es trobin en el supòsit de la lletra a), ante-
rior, els quals podran optar per exercitar
aquest dret en la zona o en el municipi
corresponent al centre del qual hagin estat
desplaçats.

D’acord amb la disposició addicional 6.2
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre,
els professors que participin en aquesta
fase, llevat dels professors a qui fa referèn-
cia la lletra d) anterior, han de sol·licitar tots
els centres de la localitat o zona correspo-
nent i totes les especialitats de les quals
siguin titulars corresponents al cos pel qual
participen o per a les que hagin obtingut
l’habilitació especial. Amb caràcter volun-
tari podran incloure peticions de llocs de tre-
ball de centres d’atenció educativa prefe-
rent. En el cas que no s’hagin demanat tots
els centres i/o especialitats, si no els cor-
respon cap de les peticions de centre i
especialitats demanades seran destinats lliu-
rement per l’Administració a un lloc de tre-
ball del municipi o zona, llevat dels de cen-
tres d’atenció educativa preferent, els quals
només podran ser adjudicats si s’han sol·-
licitat expressament.

Els professors a qui fa referència la lletra
d) anterior, només podran sol·licitar les es-
pecialitats en què es va transformar el seu
lloc de treball. Quant a la petició de centres
concrets, els serà d’aplicació allò que s’ha
exposat al paràgraf anterior.

D’acord amb la disposició addicional 6.2
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre,
tots els funcionaris que desitgin fer ús del
dret preferent, i fins que l’assoleixin, hauran
de participar en totes les convocatòries que
realitzi a aquest efecte el Departament d’En-
senyament; en cas contrari es considerarà
que han decaigut en aquest dret. Aquesta
participació és independent del fet que hagin
obtingut una destinació definitiva per la seva

participació en la convocatòria del concurs
de trasllats i del temps que portin ocupant
aquest lloc amb caràcter definitiu.

—16 Prioritats
16.1 L’ordre de prioritat per aconseguir

el dret preferent a localitat o zona correspo-
nents serà donat pel mateix ordre en què
els diferents grups de situacions figuren
detallats a la base 15 d’aquest annex.

En cas de concórrer més d’un participant
dintre d’un mateix grup de situació amb dret
preferent al mateix municipi o, si escau,
zona, la prioritat vindrà determinada per allò
que preveu la base 8.

16.2 Una vegada aconseguit el dret pre-
ferent al municipi o zona, en alguna de les
especialitats de participació en aquesta
fase, la destinació a centre concret s’adju-
dicarà en concurrència amb els participants
en la fase de concurs de trasllats. A aquests
efectes la prioritat entre tots ells vindrà
determinada per allò que preveu la base 8.

—17 Sol·licituds
Els qui desitgin fer ús del dret preferent a

municipi o zona emplenaran el model de
sol·licitud d’acord amb allò que es preveu a
la base 24.

En els apartats corresponents consigna-
ran, per ordre de preferència, totes les es-
pecialitats de les quals siguin titulars i aque-
lles per a les quals tinguin reconeguda
l’habilitació especial en l’ordre que desitgin,
i amb un límit de sis. El professorat afectat
per la pèrdua definitiva de la destinació in-
dicarà si desitja fer ús del dret preferent al
municipi o bé a la zona. En el cas de no fer
constar l’àmbit que es desitgi, es conside-
rarà que sol·liciten l’àmbit de la zona.

Per a l’obtenció de centre concret, hau-
ran d’especificar a la relació de peticions,
segons les seves preferències, els codis de
tots els centres del municipi o, si s’escau,
de la zona; en aquest últim supòsit, agru-
pats per blocs homogenis de municipis. Al
costat de cada petició de centre, en les
caselles destinades a indicar l’especialitat,
s’hauran de consignar les sigles DP (dret
preferent). Els codis de centre hauran de co-
incidir amb els codis de centres detallats als
annexos 2, 3, 5 i 6 d’aquesta Resolució. En
l’annex 3 s’indiquen els centres qualificats
com d’atenció educativa preferent, els llocs
de treball dels quals només s’adjudicaran si
els interessats els sol·liciten expressament.

Aquells participants que no s’ajustin a allò
que es disposa als paràgrafs anteriors
d’aquesta base, seran destinats, en ocasió
de vacant, lliurement per l’Administració a
un centre de l’àmbit del municipi o zona
segons correspongui.

III. Fase de concurs de trasllats

Participants

—18 Participació forçosa
18.1 Estan obligats a participar en el con-

curs els funcionaris docents dels cossos als
quals es refereix aquesta convocatòria, de-
pendents del Departament d’Ensenyament,
que estiguin en situació administrativa de
servei actiu i no tinguin destinació definitiva
per les causes que es detallen:

a) Reingrés al servei actiu amb destina-
ció provisional.
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b) Compliment de sentència o resolució
de recurs.

c) Supressió definitiva del lloc de treball.
d) Excedència forçosa.
e) Suspensió de funcions, una vegada

complerta la sanció.
f) Procedir de l’estranger o causes anà-

logues, que hagin implicat la pèrdua del lloc
de treball que ocupaven amb caràcter de-
finitiu.

g) Així mateix, estan obligats a participar
en el concurs els funcionaris docents dels
cossos als quals es refereix aquesta convo-
catòria en situació administrativa de servei
actiu i amb destinació provisional.

h) També estan obligats a concursar-hi
els aspirants seleccionats en els processos
selectius convocats per les Resolucions
ENS/3395/2002, de 19 de novembre
(DOGC núm. 3770, de 27.11.2002) i ENS/
19/2003, de 13 de gener (DOGC núm. 3801,
de 16.1.2003), així com els aspirants de pro-
cessos selectius anteriors que tenen ajor-
nada o pendent de superar la fase de pràc-
tiques.

18.2 Els participants compresos en la
lletra h), anterior, que hagin estat seleccio-
nats per més d’una especialitat, participa-
ran amb caràcter forçós únicament per l’es-
pecialitat en la qual estiguin realitzant la fase
de pràctiques. No obstant això, podran
concursar voluntàriament per la resta d’es-
pecialitats per les quals hagin estat selecci-
onats. En qualsevol cas, la destinació que
pugui correspondre a aquests participants
estarà condicionada a la superació, si s’es-
cau, de la fase de pràctiques i al seu nome-
nament com a funcionari de carrera.

18.3 Els funcionaris en qui concorrin les
causes de les lletres a), g) i h), anteriors, si
no participen en el concurs o no obtenen
cap destinació de les sol·licitades, seran
destinats, en ocasió de vacant, en qualse-
vol delegació, si es tracta de funcionaris del
cos d’inspectors al servei de l’Administra-
ció educativa o del d’inspectors d’educa-
ció, o en un centre de Catalunya, si es trac-
ta de funcionar is de cossos docents
d’ensenyaments secundaris, en places que
puguin ocupar d’acord amb les especiali-
tats de les quals siguin titulars, així com
aquelles per a les quals hagin obtingut el
reconeixement d’habilitació especial i que
corresponguin al cos des del qual partici-
pen. No s’adjudicarà d’ofici una destinació
en centres qualificats d’atenció educativa
preferent.

18.4 Si els funcionaris en qui concorrin
les causes de les lletres b), c) i f) no parti-
cipen al concurs seran destinats lliurement
pel Departament d’Ensenyament, en oca-
sió de vacant, a un lloc de treball que pu-
guin ocupar en un centre de Catalunya.

Si, participant en el concurs, no obtenen
destinació en cap dels llocs de treball de-
manats, els serà d’aplicació el que s’espe-
cifica a la base 18.3, llevat que la convoca-
tòria per la qual participen des de les
situacions expressades en les lletres esmen-
tades no superi la sisena.

18.5 Els funcionaris en situació adminis-
trativa d’excedència forçosa, en el cas que
no participin en el concurs, seran declarats
en la situació administrativa d’excedència
voluntària regulada a l’article 86.2.a) del

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic
de la Llei de la funció pública de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que hi participin i no obtinguin
cap destinació de les sol·licitades seran
destinats lliurement pel Departament d’En-
senyament, seguint el procediment que s’in-
dica a la base 18.3, llevat que la convoca-
tòria per la qual participen des d’aquesta
situació, no superi la tercera.

18.6 Els funcionaris en qui concorri la
causa de la lletra e) seran declarats en la
situació administrativa d’excedència volun-
tària per interès particular si no participen
en el concurs.

En el cas que hi participin i no obtinguin
cap destinació de les sol·licitades seran
destinats lliurement pel Departament d’En-
senyament, seguint el procediment que s’in-
dica la base 18.3.

—19 Participació voluntària
Podran participar en aquest concurs, per

a llocs de treball del respectiu cos, els fun-
cionaris no esmentats a l’apartat de partici-
pació forçosa i que es trobin en qualsevol
situació administrativa, sempre i quan reu-
neixin els requisits exigits.

Els funcionaris dependents d’altres admi-
nistracions educatives poden sol·licitar des-
tinació a centres de Catalunya. En el cas que
no hagin obtingut la seva primera destina-
ció definitiva, només podran participar en
aquest concurs si la convocatòria per la qual
van accedir al cos docent no els exigís l’ob-
tenció de la primera destinació definitiva en
el respectiu àmbit territorial.

—20 Exempció de participar al concurs de
trasllats

a) Resten exempts de participar en el con-
curs de trasllats els funcionaris del cos de
mestres que hagin obtingut l’adscripció amb
caràcter definitiu a llocs de treball vacants
en centres públics d’ensenyament secunda-
ri corresponents al primer cicle de l’ESO i que
accedeixin o hagin accedit al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari.

Aquests professors, de conformitat amb
l’article 9 del Decret 67/1996, de 20 de fe-
brer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), pel
qual es regula, entre altres, l’adscripció dels
mestres al primer cicle de l’ESO, podran fer
l’opció de romandre en el mateix lloc de
treball en propietat definitiva, sempre que la
plaça assignada correspongui a la mateixa
àrea de l’especialitat per la qual s’hagi ac-
cedit al cos de secundària.

b) Els funcionaris de carrera del cos de
mestres amb destinació definitiva a un equip
d’assessorament psicopedagògic (EAP) de-
pendent del Departament d’Ensenyament
que hagin accedit al cos de professors d’en-
senyament secundari per l’especialitat de
psicologia i pedagogia i hagin optat per
romandre a la destinació de l’EAP.

c) Els funcionaris del cos de professors
tècnics de formació professional que esti-
guin adscrits amb caràcter definitiu a un lloc
de treball d’alguna especialitat corresponent
al cos de professors d’ensenyament secun-
dari i que hagin accedit a aquest cos per la
mateixa especialitat i hagin optat per roman-
dre al lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu.

d) Els funcionaris del cos de professors
d’instituts tècnics d’ensenyaments mitjans
(ITEM) que estiguin adscrits amb caràcter
definitiu a un lloc de treball d’educació físi-
ca i que hagin accedit al cos de professors
d’ensenyaments secundaris per la mateixa
especialitat i hagin optat per romandre al lloc
de treball que ocupaven amb caràcter de-
finitiu.

El professorat a qui es fa referència en
aquesta base, de conformitat amb el que
disposa l’article 60.1 del Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, serà confirmat a les
destinació que estigui ocupant, un cop
s’aprovi l’expedient del corresponent pro-
cediment selectiu i sigui nomenat funciona-
ri de carrera del cos de professors d’ense-
nyament secundari, sempre que hagi fet les
opcions esmentades.

Totes aquestes opcions hauran de ser
manifestades amb caràcter obligatori mit-
jançant escrit adreçat a la directora general
de Recursos Humans, dins del termini de
presentació de sol·licituds que assenyala la
base 24 d’aquest annex.

Prioritats
L’ordre de prioritat en l’adjudicació vin-

drà determinat per allò que preveu la base
8.

—21 Sol·licituds
21.1 Els participants en aquesta fase de

concurs de trasllats emplenaran el model de
sol·licitud en qualsevol de les fases d’aquest
concurs de trasllats, d’acord amb allò que
es preveu a la base 24.

Exclusivament en la fase de concurs de
trasllats, els participants podran optar per:

a) Complimentar els apartats correspo-
nents a les especialitats i a les peticions de
centres, municipis i comarques, d’acord
amb el que preveuen les bases 21.2, 21.3
i 21.4 de la present convocatòria, o

b) Recuperar les especialitats i les petici-
ons de centres, municipis i comarques que
es van fer constar a la sol·licitud corresponent
a la convocatòria corresponent al curs 2002-
2003 (Resolució ENS/3067/2002, de 16 d’oc-
tubre, DOGC núm. 3749, de 28.10.2002), tot
tenint en compte el que s’indica a continu-
ació en aquesta base 21.1.

Aquesta recuperació només es podrà fer
de manera íntegra: per tant, es recuperen
exactament totes les especialitats i totes les
peticions de centres, municipis i comarques
que es van fer constar en la fase de con-
curs de trasllats (no les que es poguessin
fer constar a les fases de dret preferent) i en
el mateix ordre, sense possibilitat d’esme-
nar els errors o anul·lacions a que van do-
nar lloc en el procés d’adjudicació, si el mo-
tiu d’anul·lació continua vigent en les bases
d’aquesta convocatòria.

Cal tenir present, també, pel que fa a les
especialitats si es fa aquesta opció de re-
cuperació íntegra, el que preveu la base 21.4
d’aquesta convocatòria, en el sentit que els
participants que hagin d’obtenir destinació
d’ofici, en el cas que no obtinguin destina-
ció per les especialitats consignades, l’Ad-
ministració afegirà d’ofici les no sol·licitades
i per a les quals reuneixin els requisits de la
base 3.

Els participants que, a l’imprès de sol·-
licitud, marquin la casella corresponent a la
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recuperació íntegra de les especialitats i les
peticions de la fase de concurs de trasllats
de la convocatòria anterior, no podran es-
criure res a cap dels apartats previstos per
sol·licitar especialitats i peticions de centres,
municipis i comarques en aquesta fase de
concurs de trasllats (poden fer-ho a les fa-
ses de recol·locació a centre o de dret pre-
ferent a municipi o zona, si reuneixen els
requisits). Qualsevol dada o codi que facin
constar en els apartats corresponents a la
fase de concurs de trasllats quedarà anul·-
lat i no es tindrà en compte a cap efecte si
s’ha marcat prèviament l’esmentada opció
de recuperació íntegra.

Els participants que, a l’imprès de sol·-
licitud, marquin la casella corresponent a la
recuperació íntegra de les especialitats i les
peticions de la fase de concurs de trasllats
de la convocatòria anterior, i no haguessin
participat en aquella convocatòria, queda-
ran exclosos de la participació per aquesta
fase de concurs de trasllats, si la seva par-
ticipació és voluntària, o hi participaran d’ofi-
ci d’acord amb la base 18.3.

21.2 Els participants que no facin l’op-
ció de recuperar íntegrament les especiali-
tats i les peticions de la fase de concurs de
trasllats de la convocatòria anterior hauran
de sol·licitar els llocs de treball per ordre de
preferència, fent constar el codi de delega-
cions territorials, exclusivament en el cas de
cossos d’inspectors, o de centres o muni-
cipis, per a la resta de cossos, els quals
hauran de coincidir amb els codis de dele-
gacions territorials, centres i municipis de-
tallats en els annexos 2, 3, 5 i 6, segons
correspongui, d’aquesta Resolució.

En l’annex 3, esmentat, s’indiquen el cen-
tres qualificats com d’atenció educativa
preferent, els llocs de treball dels quals
només s’adjudicaran si els interessats els
sol·liciten expressament.

21.3 Per demanar les especialitats dels
llocs de treball s’han d’utilitzar els codis de
la base 2, i es poden demanar, combinant-
les si es vol, de les dues maneres diferents
que s’indiquen a continuació:

a) Consignant els codis de la base 2, per
ordre de preferència, amb un màxim de sis,
a les caselles corresponents a l’apartat d’es-
pecialitats de la fase de concurs de tras-
llats, i deixant en blanc les caselles reserva-
des a l’especialitat, dintre l’apartat de
sol·licitud de centres docents i/o municipis.
Fent-ho d’aquesta manera, s’entendrà que
la destinació en cada centre dels sol·licitats
es demana per cadascuna de les especia-
litats indicades en l’apartat d’especialitats
del concurs de trasllats, segons l’ordre de
prioritat en què hi figuren.

b) Consignant els codis de la base 2 en
les caselles reservades a l’especialitat, din-
tre de l’apartat de “sol·licitud de centres
docents i/o municipis”, i deixant en blanc
les caselles corresponents a l’apartat d’es-
pecialitats de la fase de concurs de tras-
llats.

21.4 Els participants a què es fa refe-
rència a la base 18.1, que hagin d’obtenir
destinació d’ofici, llevat els esmentats a la
lletra h), sens perjudici que puguin emprar,
també, el tipus de peticions d’especialitats
indicat a la lletra b) anterior, hauran d’em-
prar el tipus de peticions d’especialitats

indicat a la lletra a) anterior. Podran consig-
nar totes les especialitats per a les quals
reuneixin els requisits de la base 3. Si no
obtenen destinació per les especialitats sol·-
licitades, l’Administració afegirà d’ofici les
especialitats no sol·licitades per a les quals
reuneixin els requisits esmentats.

Disposicions comunes a totes les fases

—22 Per a la valoració dels mèrits que al·-
leguin els concursants, als quals fan refe-
rència els apartats 1.3 i 2.1 del barem de
puntuacions de l’annex 7 d’aquesta Reso-
lució, corresponent als cossos d’inspectors
al servei de l’Administració educativa i d’ins-
pectors d’educació, la Direcció General de
Recursos Humans, un cop exhaurit el ter-
mini de presentació de sol·licituds, nome-
narà una comissió avaluadora titular i una
de suplent compostes pels següents mem-
bres:

Un president: el subdirector general de la
Inspecció d’Ensenyament, el qual podrà de-
legar en un inspector amb destinació a la
subdirecció esmentada.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos d’inspectors al servei de l’Admi-
nistració educativa i del cos d’inspectors
d’educació, en servei actiu a Catalunya.

22.1 La valoració del mèrits que al·leguin
els concursants als quals fan referència els
subapartats 1.4.1, 1.4.2 i l’apartat 2.1 del
barem de puntuacions de l’annex 8 d’aques-
ta Resolució, les realitzaran les comissions
avaluadores corresponents a cadascun dels
cossos de funcionaris docents als quals es
refereix aquest concurs, nomenades per la
directora general de Recursos Humans.
L’assignació de la puntuació que correspon
als concursants per la resta d’apartats i sub-
apartats del barem de mèrits, la duran a
terme les seccions de gestió de personal de
les delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament.

22.2 La directora general de Recursos
Humans nomenarà, segons el nombre de
participants que al·leguin mèrits, les comis-
sions avaluadores necessàries compostes
pels següents membres:

Un president designat per la directora ge-
neral de Recursos Humans, a proposta de
les delegacions territorials, entre els funci-
onaris del cos d’inspectors d’educació o
entre els funcionaris de carrera del cos
corresponent, en servei actiu a Catalunya.

Quatre vocals designats mitjançant sor-
teig públic d’entre els funcionaris de carre-
ra del cos corresponent, en servei actiu i
amb destinació en centres docents o ser-
veis educatius de l’àmbit territorial on hagin
d’actuar. En el cas que no sigui possible la
realització del sorteig entre els funcionaris
amb destinació a un determinat àmbit ter-
ritorial, aquell es realitzarà entre tots els que,
reunint les condicions esmentades, tinguin
la seva destinació a Catalunya.

El nombre de vocals que s’haurà de no-
menar per cada comissió podrà incremen-
tar-se en raó del volum de participants que
per cada especialitat o grup d’especialitats
al·leguin mèrits que hagin de ser valorats per
les comissions esmentades.

L’acte del sorteig dels membres de les co-
missions avaluadores tindrà lloc el dia 24 de

novembre de 2003, a les 10 hores, a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament per cada una de les comis-
sions que hi hagi d’actuar, i el mateix dia i
a la mateixa hora a la seu del Departament
d’Ensenyament per a les comissions avalu-
adores dels mèrits dels concursants de
cossos d’inspectors i dels cossos de cate-
dràtics i de professors d’escoles oficials
d’idiomes, de catedràtics i de professors
d’arts plàstiques i disseny i de mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny.

Pel mateix procediment i per a cada co-
missió avaluadora es designarà una comis-
sió suplent.

22.3 La composició de cadascuna de
les comissions previstes es farà pública als
taulers d’anuncis de la seu del Departament
d’Ensenyament així com a les seves dele-
gacions territorials, mitjançant resolució de
la directora general de Recursos Humans.

22.4 Cada comissió avaluadora desig-
narà com a secretari el vocal amb menys
antiguitat en el cos, llevat que la comissió
decideixi determinar-lo d’una altra manera.
Els membres de la comissió estaran sub-
jectes a les causes d’abstenció i de recusa-
ció que estableixen 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.

22.5 Les delegacions territorials podran
designar un funcionari, d’entre els que exer-
ceixen les seves funcions a la delegació ter-
ritorial, perquè presti la seva assistència a
les comissions avaluadores.

—23 Full d’al·legació i autobaremació de
mèrits

Els serveis que s’han de valorar, corres-
ponents a l’apartat 1.1, de l’annex 7, i als
subapartats 1.1.2 i 1.2.1 a 1.2.6, així com
els subapartats 2.2.1 a 2.2.6 de l’annex 8,
s’hauran d’al·legar en el full d’al·legació i
autobaremació de mèrits que es lliurarà jun-
tament amb la sol·licitud de participació. A
aquests efectes, la data final del còmput
d’aquests serveis haurà de ser el 31 d’agost
de 2004.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els
mèrits al·legats de què hi hagi constància
en el Registre informàtic de personal del
Departament d’Ensenyament.

La resta de mèrits que els interessats vul-
guin que els siguin valorats hauran de ser
al·legats, expressament, en el full d’al·le-
gació i autobaremació de mèrits. No es tin-
dran en compte els mèrits que no s’al·leguin
durant el termini de presentació de sol·li-
cituds. Tampoc es podran tenir en compte
aquells mèrits que no es justifiquin de la
manera indicada als annexos 7 i 8 durant el
termini de presentació de sol·licituds, sens
perjudici del que preveu aquesta base,
quant als mèrits que ja consten en el Regis-
tre informàtic de personal del Departament
d’Ensenyament, i la base 26 d’aquest an-
nex 1, pel que fa al termini de reclamacions
i desistiments.

En qualsevol cas, l’Administració podrà
requerir els participants en qualsevol mo-
ment per tal que justifiquin els mèrits sobre
els quals es plantegin dubtes o reclamaci-
ons.
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Per tal de simplificar la tramitació que han
de realitzar els concursants, el personal fun-
cionari que va participar en el concurs de
trasllats convocat durant el curs 2002-2003
per la Resolució ENS/3067/2002 (DOGC
núm. 3749, de 28.10.2002) i que participa
en aquesta convocatòria des de la mateixa
situació, pot optar per no acreditar nova-
ment els mèrits al·legats i justificats alesho-
res, els quals ja van ser baremats, i mante-
nir en el present concurs les mateixes
puntuacions acreditades en l’anterior, amb
l’increment, si és procedent, de la puntua-
ció dels apartats o subapartats 1.1 de l’an-
nex 7 i 1.1.2 i 1.2 de l’annex 8 (antiguitat),
amb la corresponent al curs 2003-2004, fins
al dia 31 d’agost de 2004. A aquests efec-
tes la consulta de la puntuació corresponent
al concurs de trasllats convocat durant el
curs 2002-2003 es pot fer a l’adreça d’In-
ternet http://www.gencat.net/ense.

Els participants que optin per la recupe-
ració a què s’ha fet esment podran afegir
mèrits obtinguts amb posterioritat al dia 15
de novembre de 2002, data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds de
la darrera convocatòria. A aquests efectes,
caldrà que al·leguin aquells nous mèrits a
l’apartat corresponent del full d’al·legació i
autobaremació de mèrits i n’aportin la do-
cumentació; amb això, a la puntuació que
acreditaven en el concurs anterior se li afe-
giria, si procedís, la que pugui correspon-
dre als nous mèrits. Així mateix, podran al·-
legar mèrits corresponents a l’apartat 2.2.6
de l’annex 8, atès que aquest apartat no
figurava al barem de la convocatòria corres-
ponent al curs 2002-2003.

Cal tenir en compte que als participants
que optin per l’opció de recuperació de
barem i no hagin participat en el darrer
concurs, corresponent al curs 2002-2003,
convocat per la Resolució ENS/3067/2002,
de 16 d’octubre (DOGC núm. 3749, de
28.10.2002), no se’ls podrà informar cap
puntuació i, per tant, participaran amb zero
punts, tot i que al·leguin i justifiquin mèrits.
A aquells participants que, havent partici-
pat en l’esmentat concurs, van fer-ho sen-
se cap puntuació i demanen recuperar ba-
rem, només se’ ls informarà e l  temps
transcorregut entre els dos concursos a
efectes del còmput de l’antiguitat, i només
en el cas que al·leguin i, si escau, justifiquin
nous mèrits obtinguts amb posterioritat a
l’esmentat darrer concurs, se’ls afegirà la
puntuació corresponent a aquests mèrits.

—24 Formalització de la sol·licitud
Per participar en aquest concurs, el per-

sonal funcionari haurà d’emplenar la sol·li-
citud per al cos de funcionaris des del qual
participi.

Aquest model es podrà obtenir al De-
partament d’Ensenyament i a les seves de-
legacions territorials. Així mateix, es pot
imprimir mit jançant l’adreça d’Internet
http://www.gencat.net/ense.

Les sol·licituds i la documentació que les
acompanyi s’adreçaran a la delegació terri-
torial del Departament d’Ensenyament a la
qual pertanyi el centre on estiguin adscrits
els participants. Els concursants que pres-
ten serveis provisionalment o en comissió
de serveis en una destinació diferent de la

definitiva adreçaran la sol·licitud a la dele-
gació territorial del Departament d’Ensenya-
ment de la qual depengui el centre on efec-
tivament presten serveis. Els funcionaris
dependents del Departament d’Ensenya-
ment que presten servei en centres d’altres
administracions adreçaran la sol·licitud a la
delegació territorial que correspongui al cen-
tre de la seva destinació definitiva i, si no en
tenen, a aquella delegació territorial que cor-
respongui al darrer centre de Catalunya en
el qual haguessin exercit.

Els que concursin des de les situacions
administratives de suspensió o d’excedèn-
cia adreçaran la seva sol·licitud a la delega-
ció territorial del Departament d’Ensenya-
ment de la qual depengui el centre on hagin
tingut la darrera destinació definitiva o pro-
visional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al registre del Departament d’Ense-
nyament, a les seves delegacions territori-
als i en qualsevol de les dependències a què
es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, així com a les represen-
tacions diplomàtiques i oficines consulars
d’Espanya a l’estranger.

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

El termini de presentació de sol·licituds
per participar en aquest concurs serà del
24 d’octubre a l’11 de novembre de 2003
ambdós inclosos.

En cas de petició de municipi, tant per la
fase del dret preferent com per la de con-
curs de trasllats, s’adjudicarà el primer cen-
tre del municipi amb vacant o resulta en el
mateix ordre en què apareixen detallats als
annexos 2, 3, 5 i 6, segons correspongui.

El nombre de peticions de llocs de treball
que cada participant pot incloure en la seva
sol·licitud no pot ultrapassar les 100.

El professorat a què fa referència la base
18.1 i que en aquesta convocatòria hagi
d’obtenir destinació d’ofici, haurà d’emple-
nar, per ordre de preferència, l’apartat rela-
tiu a peticions de comarques. Els codis
d’aquestes són els que apareixen relacio-
nats a l’annex 4 d’aquesta Resolució. En
aquest cas, l’adjudicació de centre concret
es farà en funció del primer centre de la zona
amb vacant o resulta, segons l’ordre en què
els municipis de la zona apareixen detallats
en els annexos 3, 5 i 6 d’aquesta Resolu-
ció.

En el supòsit de no fer constar tots els
codis de comarques, l’Administració adju-
dicarà lliurement, en ocasió de vacant, un
lloc de treball de Catalunya per al qual es
reuneixin els requisits.

Qualsevol error en el número del codi sol·-
licitat determinarà que s’anul·li la petició si
no es correspon a cap dels municipis o
centres existents o de les especialitats con-
vocades que es relacionen a la base 2 de
l’annex 1, o bé que s’obtingui destinació en
un centre no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l’in-
teressat no podrà ser invocada per aquest
a efectes de possibles reclamacions, ni es

considerarà per aquest motiu que els seus
drets i interessos han estat perjudicats, fins
i tot en el cas d’error en el codi, atès que el
codi és el determinant de l’adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·li-
cituds no es podrà modificar o anul·lar la
petició.

—25 Llistes de participants
Un cop finalitzada l’actuació de les co-

missions avaluadores, assignades les pun-
tuacions als concursants, les delegacions
territorials d’Ensenyament exposaran als
taulers d’anuncis la llista de participants en
aquest concurs, ordenats per ordre alfabè-
tic. Les dades que han de constar en aques-
ta llista són:

Fases per les quals es participa, així com
la puntuació total assignada, per apartats i
subapartats; especialitat o especialitats per
a les quals es concursa, i si n’hi ha, les
incidències derivades de la participació.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet es-
mentada en la base 24.

Una vegada exposades les llistes s’obri-
rà un termini de cinc dies hàbils per presen-
tar reclamacions.

—26 Publicació de vacants i adjudicació
de les destinacions

Ateses les reclamacions que correspon-
gui i publicada la resolució d’aprovació de
les vacants provisionals, la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans procedirà a l’adju-
dicació provisional de les destinacions,
d’acord amb les peticions i els mèrits dels
concursants, així com el que disposa aques-
ta Resolució. La resolució provisional es farà
pública a les delegacions territorials del De-
partament d’Ensenyament.

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació en alguna de les
fases del concurs de trasllats dins el termini
de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà
de l’exposició a les delegacions territorials
de la resolució provisional, sempre que la
seva participació en la fase del desistiment
sigui voluntària.

En el mateix termini els participants po-
dran presentar reclamacions contra la reso-
lució provisional, així com aportar la docu-
mentació acreditativa dels mèrits i requisits
que, havent estat al·legats durant el termini
de presentació de sol·licituds de participa-
ció, no hagin estat degudament justificats.

Una vegada resoltes les reclamacions i ex-
closos els concursants voluntaris que de-
sisteixin de la participació i publicada la
resolució d’aprovació de les vacants defini-
tives, s’emetrà resolució definitiva que es
publicarà al DOGC, i contra la qual es po-
drà interposar recurs contenciós adminis-
tratiu en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la seva publicació.

S’entendrà notificada als concursants
l’estimació o desestimació d’aquests desis-
timents i/o reclamacions amb la publicació
de la resolució definitiva d’adjudicació dels
llocs de treball al DOGC.

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

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

—27 Presa de possessió
El professorat que concursi des de la si-

tuació administrativa d’excedència i que ob-
tingui destinació estarà obligat a presentar,
a la delegació territorial d’on depengui el
centre del lloc de treball adjudicat, abans
de prendre’n possessió, els documents
següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de
la situació administrativa d’excedència.

b) Declaració expressa de no estar pro-
cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

Els professorat que no justifiqui els requi-
sits que s’exigeixen per reingressar no po-
drà prendre possessió de la destinació
obtinguda en el concurs; així mateix, els fun-
cionaris en pràctiques que obtinguin desti-
nació i no superin la fase de pràctiques no
podran prendre possessió de la plaça. En
ambdós supòsits, el lloc de treball restarà
vacant.

Les destinacions adjudicades en la reso-
lució definitiva d’aquestes convocatòries
seran irrenunciables, llevat del cas que
abans de la presa de possessió s’obtingui
una altra destinació definitiva mitjançant
convocatòria pública. En aquest cas l’inte-
ressat haurà d’optar per escrit a incorpo-
rar-se a una d’elles.

L’Administració deixarà sense efecte les
destinacions obtingudes per qualsevol con-
cursant que no s’a just i  a les normes
d’aquesta Resolució.

Els professors que participin en aquest
concurs i se’ls declari en situació adminis-
trativa d’excedència durant la seva tramita-
ció o cessin en el servei actiu per qualsevol
altra causa, es consideraran excedents del
lloc de treball que els hagi pogut correspon-
dre, el qual quedarà vacant a tots els efec-
tes.

Els funcionaris que, mitjançant la partici-
pació en aquest concurs obtinguin destina-
ció definitiva a Catalunya, procedent d’un
altre àmbit de gestió, percebran les retribu-
cions d’acord amb les normes retributives
corresponents a la Comunitat Autònoma de
Catalunya. Els funcionaris docents que
obtinguin destinació a llocs de treball de la
Inspecció d’Ensenyament desenvoluparan
les funcions d’inspecció de conformitat amb
les normes d’organització i funcionament
establertes per aquesta Comunitat Autòno-
ma.

La presa de possessió en la nova desti-
nació tindrà lloc l’1 de setembre de 2004 i
se cessarà en la de procedència el 31
d’agost de 2004.

—28 Una vegada transcorreguts els ter-
minis per interposar els recursos que pro-
cedeixin contra la resolució definitiva, s’obri-
rà un termini d’un mes perquè els partici-
pants puguin retirar la seva documentació.
A aquests efectes podran fer-ho personal-
ment o delegar en una altra persona, degu-
dament autoritzada, sempre i quan no s’hagi
interposat recurs pel propi interessat o, si
se’n té constància en el moment de la reti-
rada de la documentació, per tercers que

poguessin afectar-li. En qualsevol dels ca-
sos, el participant que retira la documenta-
ció adquireix el compromís de tornar-la a
lliurar a l’Administració, en cas de ser-ne re-
querit. Si no es retirés la documentació en
el termini esmentat, s’entendrà que el par-
ticipant renuncia a la seva recuperació i, per
tant, decau en el seu dret a fer-ho.

—29 Per a qualsevol aclariment en relació
amb aquest concurs caldrà que les perso-
nes interessades s’adrecin a les seccions
de gestió de personal de les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament.

ANNEX 2

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08900036 Delegació Territorial de Barcelona
I (ciutat).
Adreça: av. Paral·lel, 71-73 (CP 08004).

08900037 Delegació Territorial de Barcelona
II (comarques).
Adreça: c. Casp, 15 (CP 08010).

Municipi: 17079 Girona.
Centres:
17900007 Delegació Territorial de Girona.
Adreça: c. Ultònia, 13 (CP 17002).

Municipi: 25120 Lleida.
Centres:
25900007 Delegació Territorial de Lleida
Adreça: c. Pica d’Estats, 2 (CP 25006).

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08900444 Delegació Territorial del Vallès Oc-
cidental.
Adreça: av. Marquès de Comillas, 67-71 (CP
08202).

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
Centres:
08900100 Delegació Territorial del Baix Llo-
bregat-Anoia.
Adreça: c. Laureà Miró, 328-330 (CP
08990).

Municipi: 43148 Tarragona.
Centres:
43900008 Delegació Territorial de Tarra-
gona.
Adreça: c. Sant Francesc, 7 (CP 43003).

Municipi: 43155 Tortosa.
Centres:
43900243 Delegació Territorial de Terres de
l’Ebre
Adreça: c. Providència, 5-9 (CP 43500).

ANNEX 3

(CAEP) Centre d’atenció educativa prefe-
rent.
(1) centre amb rampes i ascensors.
(2) centre només amb rampes.
(3) centre només amb ascensors.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona.

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08013172 IES Ausiàs March (1).
Adreça: ctra. d’Esplugues, 38-42 (CP
08034).

08035167 IES Barcelona-Congrés (3).
Adreça: c. Baró d’Esponellà, 1-15 (CP
08031).

08013470 IES Barri Besòs (CAEP).
Adreça: c. Pujadas, 397 (CP 08019).

08013184 IES Bernat Metge (1).
Adreça: c. Menorca, 55 (CP 08020).

08034588 IES Collserola.
Adreça: ctra. Alta Roquetes, 70 (CP 08035).

08052839 IES Consell de Cent (1).
Adreça: c. Carrera, 25 (CP 08004).

08046578 IES Costa i Llobera.
Adreça: Camí de la Capella, s/n (CP 08017).

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP).
Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030).

08044922 IES Dr. Puigvert (1).
Adreça: pg. de Santa Coloma, 46-54 (CP
08030).

08013147 IES Emperador Carles (1).
Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014).

08043462 IES Ernest Lluch (1).
Adreça: c. Diputació, 15 (CP 08015).

08013275 IES Escola del Treball.
Adreça: c. Comte d’Urgell, 187 (CP 08036).

08045513 IES Flos i Calcat (1).
Adreça: av. Rio de Janeiro, 92 (CP 08016).

08040849 IES Fort Pius (1).
Adreça: c. Ausias March, 78 (CP 08013).

08052724 IES Francisco de Goya (3).
Adreça: c. Garriga i Roca, 21 (CP 08041).

08046591 IES Gal·la Placídia (3).
Adreça: av. Príncep d’Astúries, 23-27 (CP
08012).

08044065 IES Galileo Galilei (2).
Adreça: c. Molí, 57 (CP 08016).

08040141 IES Icària (2).
Adreça: c. Doctor Trueta, 81 (CP 08005).

08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (3).
Adreça:  c. Concil i  de Trento, 160 (CP
08020).

08013111 IES Jaume Balmes (1).
Adreça: c. Pau Claris, 121 (CP 08009).

08013123 IES Joan Boscà (1).
Adreça: ctra. d’Esplugues, 40 (CP 08034).

08057540 IES Joan Brossa.
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-
84 (CP 08024).

08033882 IES Joan Coromines.
Adreça: ctra. de la Bordeta, 39-41 (CP
08014).

08013101 IES Joan d’Àustria (3).
Adreça: c. Selva de Mar, 211 (CP 08020).

08054228 IES Joan Fuster (3).
Adreça: pl. Ferran Reyes, 2-3 (CP 08027).

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3).
Adreça: pg. Salvat Papasseit, s/n (CP
08003).
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08052761 SES Josep Comas i Solà.
Adreça: Via Barcino, s/n (CP 08033).

08044958 IES Josep Pla (1).
Adreça: c. Vall d’Ordesa, 24-34 (CP 08031).

08039057 IES L’Alzina (1).
Adreça: ptge. Salvador Riera, s/n (CP
08027).

08034205 IES La Guineueta.
Adreça: c. Artesania, 53-55 (CP 08042).

08040138 IES La Sedeta (1).
Adreça: c. Indústria, 67-73 (CP 08025).

08034564 IES Les Corts (3).
Adreça: Travessera de les Corts, 131-159
(CP 08028).

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner
(1).
Adreça: c. Alumini, 48-82/cantonada c.
Coure (CP 08038).

08046581 IES Lluís Vives.
Adreça: c. Canalejas, 107 (CP 08028).

08045525 IES Manuel Carrasco i For-
miguera (3).
Adreça: c. Santa Fe, 2 (CP 08031).

08013160 IES Maragall (1).
Adreça: c. Provença, 187 (CP 08036).

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1).
Adreça: c. Motors, 122-130 (CP 08040).

08013226 IES Menéndez y Pelayo (3).
Adreça: Via Augusta, 140 (CP 08006).

08044934 IES Meridiana (3).
Adreça: av. Rio de Janeiro, s/n (CP 08016).

08013196 IES Milà i Fontanals (1).
Adreça: pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n (CP
08001).

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP).
Adreça: c. dels Àngels, 1 bis (CP 08001).

08013093 IES Montjuïc (3).
Adreça: c. Cisell, 19 (CP 08038).

08013202 IES Montserrat (3).
Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006).

08013214 IES Narcís Monturiol.
Adreça: c. Harmonia, s/n (CP 08035).

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP).
Adreça: c. Sant Feliu de Codines, s/n (CP
08033).

08052608 IES Pau Claris (1).
Adreça: pg. Lluís Companys, 18 (CP 08018).

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera.
Adreça: c. Torrent del Remei, s/n (CP
08023).

08034138 IES Poblenou (3).
Adreça: c. Doctor Josep Trueta, 206 (CP
08005).

08033894 IES Príncep de Girona (3).
Adreça: Travessera de Gràcia, 357 (CP
08025).

08046608 IES Príncep de Viana (1).
Adreça: c. Torroella de Montgrí, 6-18 (CP
08027).

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1).
Adreça: c. Cristòbal de Moura, 223 (CP
08019).

08052748 IES Roger de Flor (1).

Adreça: c. Pedrosa, 2 (CP 08033).

08052797 IES Salvador Espriu (1).
Adreça: pl. de les Glòries Catalanes, 20 (CP
08018).

08044053 IES Salvador Seguí (1).
Adreça: c. Santander, 7-9 (CP 08020).

08013366 IES Sant Andreu (3).
Adreça: c. Badosa, 10-14 (CP 08016).

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (3).
Adreça: c. Sant Quintí, 32-50 (CP 08041).

08052803 IES Sant Martí de Provençals (3).
Adreça: c. Pont del Treball, 15 (CP 08020).

08047421 IES Secretari Coloma (1).
Adreça: c. Secretari Coloma, 25 (CP 08025).

08052700 IES Vall d’Hebron.
Adreça: pg. de la Vall d’Hebron, 93-95 (CP
08035).

08031812 IES Valldemossa (1).
Adreça: c. Pintor Alsamora, 7-9 (CP 08016).

08013238 IES Verdaguer.
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n (CP
08003).

08045483 IES Vila de Gràcia (1).
Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (CP
08006).

08047431 IES XXV Olimpíada (3).
Adreça: c. Dàlia, s/n (CP 08004).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona.
Centres:
08045008 IES Badalona IX (1).
Adreça: c. Alfons XII, 691-709 (CP 08918).

08042019 IES Badalona VII (1).
Adreça: c. Ausiàs March, 86 (CP 08912).

08044995 IES Barres i Ones (1).
Adreça: ctra. Antiga de València, 95 (CP
08913).

08057746 SES de Badalona.
Adreça: av. Marquès de Sant Mori, 251 (CP
08914).

08045604 IES Enric Borràs (1).
Adreça: ptge. Encants, s/n (CP 08914).

08001443 IES Eugeni d’Ors (2).
Adreça: av. Maresme, 192-212 (CP 08918).

08001431 IES Isaac Albéniz (1).
Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915).

08052888 IES Júlia Minguell (1).
Adreça: c. Niça, 4 (apartat 544) (CP 08913).

08040527 IES La Llauna.
Adreça: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (CP
08912).

08001421 IES La Pineda (1).
Adreça: torrent la Batlloria, s/n (CP 08917).

08033869 IES Pau Casals (2).
Adreça: av. Lloreda, 16-32 (CP 08917).

08045471 IES Pompeu Fabra (1).
Adreça: c. Molí de la Torre, 34-58 (CP
08915).

08046751 IES Ventura Gassol (2).

Adreça: av. Mónaco, 36-50 (CP 08917).

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
Centres:
08042101 IES de Sant Adrià de Besòs (1).
Adreça: c. Carme, 126 (CP 08930).

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP).
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 08930).

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.
Centres:
08059329 IES Can Peixauet (1).
Adreça: c. Mossèn Jacint Verdaguer, 10-14
(CP 08923).

08037176 IES La Bastida.
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08921).

08034643 IES Les Vinyes.
Adreça: c. Amèrica, 53 (CP 08924).

08053078 IES Numància.
Adreça: c. Prat de la Riba, 118 (CP 08921).

08028047 IES Puig Castellar (1).
Adreça: c. Anselm Rius, s/n (CP 08924).

08056985 IES Ramon Berenguer IV.
Adreça: c. Ramon Berenguer, 157 (CP
08924).

08034001 IES Terra Roja.
Adreça: Circumval·lació, 45-57 (CP 08923).

08035325 IES Torrent de les Bruixes.
Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08924).

Zona de desplaçament: 080227 Berga.

Municipi: 08016 Bagà.
Centres:
08052891 IES L’Alt Berguedà.
Adreça: pg. Gibellàs, 1 (CP 08695).

Municipi: 08022 Berga.
Centres:
08014693 IES Guillem de Berguedà (1).
Adreça: Camí de Pedret, 2 (CP 08600).

Municipi: 08092 Gironella.
Centres:
08044971 IES de Gironella (1).
Adreça: Pont de les Eres, 4 (CP 08680).

Municipi: 08175 Puig-reig.
Centres:
08052207 IES de Puig-reig (2).
Adreça: c. del Tren, s/n (CP 08692).

Zona de desplaçament: 080967 Granollers.

Municipi: 08005 l’Ametlla del Vallès.
Centres:
08054241 IES de l’Ametlla del Vallès (2).
Adreça: Antic Camí de Bigues, s/n (CP
08480).

Municipi: 08023 Bigues i Riells.
Centres:
08060915 SES de Bigues i Riells.
Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 08415).

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.
Centres:
08043486 IES Manolo Hugué (1).
Adreça: c. Josep Germà, 2 (CP 08140).
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Municipi: 08041 Canovelles.
Centres:
08046864 IES Bellulla (1).
Adreça: pl. de l’Ajuntament, s/n (CP 08420).

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès.
Centres:
08052906 IES Lauro (2).
Adreça: c. Astúries, 3 (CP 08520).

Municipi: 08088 la Garriga.
Centres:
08035222 IES Manuel Blancafort.
Adreça: av. 11 de Setembre, s/n (CP 08530).

08035234 IES Vil·la Romana (1).
Adreça: c. Santa Maria del Camí, s/n (CP
08530).

Municipi: 08096 Granollers.
Centres:
08017931 IES Antoni Cumella.
Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08400).

08043644 IES Carles Vallbona (1).
Adreça: Camp de les Moreres, 14 (CP
08400).

08045628 IES Celestí Bellera (1).
Adreça: c. Esteve Terrades, s/n (CP 08400).

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt.
Centres:
08052955 IES de Lliçà (CAEP) (2).
Adreça: c. Indústria, 5 (CP 08186).

Municipi: 08181 la Roca del Vallès.
Centres:
08053030 IES de la Roca del Vallès.
Adreça: pl. Sant Jordi, s/n (CP 08430).

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.
Centres:
08060009 SES Manuel Carrasco i For-
miguera (1).
Adreça: c. Consell de Cent, s/n (CP 08182).

Zona de desplaçament: 081017 l’Hospitalet
de Llobregat.

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
Centres:
08035258 IES Apel·les Mestres.
Adreça: c. Mireia, 5 (Barri de Sant Feliu) (CP
08906).

08019411 IES Bellvitge.
Adreça: av. Amèrica, 99 (CP 08907).

08052918 IES Bisbe Berenguer (1).
Adreça: c. Aprestadora, 49 (CP 08902).

08056109 IES Can Vilumara.
Adreça: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153
(CP 08901).

08051264 IES Eduard Fontserè (1).
Adreça: c. Mimoses, 26 (CP 08905).

08052921 IES Eugeni d’Ors.
Adreça: c. Vallparda, 32-42 (CP 08904).

08045070 IES Joan Miró.
Adreça: av. Europa, 153 (CP 08907).

08019371 IES Llobregat.
Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (CP
08901).

08039069 IES Margarida Xirgu.

Adreça: Trav. de Collblanch, 56 (CP 08904).

08033912 IES Mercè Rodoreda.
Adreça: c. Cobalt, 139 (CP 08907).

08019319 IES Pedraforca (1).
Adreça: c. Enginyer Moncunill, 2 (CP 08905).

08019401 IES Provençana.
Adreça: c. de Sant Pius X, 8 (CP 08901).

08055944 IES Rubió i Ors.
Adreça: c. Molí, 24 (CP 08906).

08019307 IES Santa Eulàlia.
Adreça: pl. Pius XII, s/n (CP 08902).

08019320 IES Torras i Bages (1).
Adreça: av. Can Serra, 101 (CP 08906).

Zona de desplaçament: 081137 Manresa.

Municipi: 08010 Artés.
Centres:
08046876 IES Miquel Bosch i Jover (2).
Adreça: c. Arquitecte Gaudí, 2-4 (CP
08271).

Municipi: 08047 Cardona.
Centres:
08042330 IES Sant Ramon.
Adreça: pl. Compte i Viladomat, 2 (CP
08261).

Municipi: 08113 Manresa.
Centres:
08046761 IES Guillem Catà.
Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08240).

08020462 IES Lacetània (1).
Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59 (CP
08240).

08020474 IES Lluís de Peguera (1).
Adreça: pl. Espanya, 2 (CP 08240).

08033924 IES Pius Font i Quer (1).
Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 08240).

Municipi: 08138 Moià.
Centres:
08044600 IES Moianès (1).
Adreça: c. de l’Institut, 2 (CP 08180).

Municipi: 08140 Navarcles.
Centres:
08059524 SES de Navarcles.
Adreça: camí de l’Angle, 8 (CP 08270).

Municipi: 08191 Sallent.
Centres:
08047376 IES Llobregat (1).
Adreça: c. Estació, 11-21 (CP 08650).

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages.
Centres:
08053054 IES Gerbert d’Aurillac (1).
Adreça: av. Lluís Companys, 3 (CP 08272).

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.
Centres:
08035313 IES Quercus (1).
Adreça: av. Montserrat, 95 (CP 08250).

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet.
Centres:
08046840 IES Castellet (1).
Adreça: c. Bisbe Perelló, s/n (CP 08295).

Municipi: 08192 Santpedor.

Centres:
08053111 IES d’Auro (2).
Adreça: c. del Convent, s/n (CP 08251).

Municipi: 08274 Súria.
Centres:
08042044 IES Mig-Món (1).
Adreça: c. Ramon i Cajal, 9-11 (CP 08260).

Zona de desplaçament: 081217 Mataró.

Municipi: 08003 Alella.
Centres:
08046785 IES d’Alella (1).
Adreça: av. del Bosquet, 7 (CP 08328).

Municipi: 08009 Argentona.
Centres:
08052876 IES d’Argentona (1).
Adreça: c. Peons Caminers, 25 (CP 08310).

Municipi: 08118 el Masnou.
Centres:
08020826 IES Maremar (1).
Adreça: av. Cusí Fortunet, 52 (CP 08320).

08020838 IES Mediterrània.
Adreça: c. Rosa Sensat, s/n (CP 08320).

Municipi: 08121 Mataró.
Centres:
08021260 IES Alexandre Satorras.
Adreça: av. Velòdrom, s/n (CP 08304).

08021302 IES Damià Campeny.
Adreça: pl. dels Bous, 5 (CP 08301).

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch.
Adreça: c. Sant Josep de Calassanç, 16 (CP
08303).

08046797 IES Pla d’en Boet (1).
Adreça: c. Ciutat Freta, 26 (CP 08302).

08046748 IES Thos i Codina.
Adreça: riera de Cirera, 57 (CP 08304).

Municipi: 08126 Montgat.
Centres:
08045677 IES Thalassa (1).
Adreça: av. de la Unió, s/n (CP 08390).

Municipi: 08230 Premià de Dalt.
Centres:
08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1).
Adreça: pg. de Can Balet, s/n (CP 08338).

Municipi: 08172 Premià de Mar.
Centres:
08031848 IES Cristòfol Ferrer.
Adreça: c. Rafael Casanova, s/n (CP 08330).

08043711 IES Serra de Marina (1).
Adreça: c. Rafael Casanova (CP 08330).

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.
Centres:
08046852 IES de Llavaneres.
Adreça: c. Joaquim Matas, s/n (CP 08392).

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.
Centres:
08040564 IES Jaume Almera.
Adreça: c. Rafart, 5 (CP 08339).

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.
Centres:
08057254 IES Vilassar de Mar (2).
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Adreça: c. Enric Granados, 204 (CP 08340).

08046803 IES Vilatzara (1).
Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, 101
(CP 08340).

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del
Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta.
Centres:
08043656 IES Marina (1).
Adreça: c. Estació, s/n (CP 08120).

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
Centres:
08021594 IES de Mollet del Vallès.
Adreça: av. Burgos, 96 (CP 08100).

08054034 IES Gallecs (1).
Adreça: pg. Cesc Bas, 3 (CP 08100).

08021600 IES Vicenç Plantada (1).
Adreça: c. Palau de Plegamans, 8 (CP
08100).

Municipi: 08135 Montmeló.
Centres:
08052980 IES Montmeló (1).
Adreça: av. Mil·lenari, 19 (CP 08160).

Municipi: 08136 Montornès del Vallès.
Centres:
08042093 IES Vinyes Velles (1).
Adreça: av. de Barcelona, 2 (CP 08170).

Municipi: 08159 Parets del Vallès.
Centres:
08044612 IES de Parets del Vallès (1).
Adreça: av. Espanya, 116 (CP 08150).

Municipi :  08209 Sant Fost de Camp-
sentelles.
Centres:
08047479 IES Alba del Vallès (2).
Adreça: av. Buxó Baliarda, 3 (CP 08105).

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de
Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar.
Centres:
08035155 IES Els Tres Turons.
Adreça: rial Fons de les Creus, s/n (CP
08350).

Municipi: 08007 Arenys de Munt.
Centres:
08034187 IES Domènec Perramon (1).
Adreça: paratge Torrent d’en Terra, s/n (CP
08358).

Municipi: 08035 Calella.
Centres:
08015171 IES Bisbe Sivilla.
Adreça: c. Valldebanador, 39 (CP 08370).

Municipi: 08040 Canet de Mar.
Centres:
08045641 IES Lluís Domènech i Montaner
(1).
Adreça: c. Francesc Cambó, 2 (CP 08360).

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.
Centres:
08045665 IES Ramon Turró i Darder (1).
Adreça: av. Tarragona, 4-12 (CP 08380).

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
Centres:
08052992 IES Euclides (1).
Adreça:  c. Passeig d’Europa, 65 (CP
08397).

08047832 IES Joan Coromines (1).
Adreça: c. Extremadura, 27 (CP 08397).

Municipi: 08284 Tordera.
Centres:
08044983 IES Lluís Companys (1).
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08490).

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni.

Municipi: 08046 Cardedeu.
Centres:
08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1).
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/
n (CP 08440).

08054401 IES El Sui (1).
Adreça: c. Penyafort, s/n (CP 08440).

Municipi: 08106 Llinars del Vallès.
Centres:
08044594 IES Giola (2).
Adreça: c. Tulipa, s/n (CP 08450).

Municipi: 08202 Sant Celoni.
Centres:
08034606 IES Baix Montseny (2).
Adreça: ctra. de Campins, s/n (CP 08470).

Municipi: 08259 Santa Maria de Palau-
tordera.
Centres:
08053108 IES Reguissol (2).
Adreça: pg. Reguissol/pg. dels Esports, s/
n (CP 08460).

Zona de desplaçament: 082987 Vic.

Municipi: 08067 Centelles.
Centres:
08044569 IES Pere Barnils (1).
Adreça: av. Pere Barnils, s/n (CP 08540).

Municipi: 08112 Manlleu.
Centres:
08040552 IES Antoni Pous i Argila (1).
Adreça: av. Roma, 260 (CP 08560).

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà.
Centres:
08060976 SES de Les Masies de Voltregà.
Adreça: av. Despujol, 7-9 (CP 08508).

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès.
Centres:
08053005 IES Castell del Quer (1).
Adreça: c. Mateu Garreta, s/n (CP 08513).

Municipi: 08183 Roda de Ter.
Centres:
08053042 IES Miquel Martí i Pol.
Adreça: av. Miquel Martí i Pol, 1-3 (CP
08510).

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.
Centres:
08058428 SES Sant Quirze de Besora.
Adreça: c. Mestre Quer, 13 (CP 08580).

Municipi: 08278 Taradell.
Centres:
08053121 IES Taradell (2).

Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n (CP 08552).

Municipi: 08283 Tona.
Centres:
08054277 SES de Tona (2).
Adreça: c. Andreu Molera, 5 (CP 08551).

Municipi: 08285 Torelló.
Centres:
08058404 IES Cirviànum de Torelló (1).
Adreça: c. Ausiàs March-Molina A. correus
69 (CP 08570).

Municipi: 08298 Vic.
Centres:
08031022 IES de Vic.
Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP
08500).

08031034 IES Jaume Callís (1).
Adreça: av. Olímpia, 2 (CP 08500).

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i
la Geltrú.

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.
Centres:
08047467 IES Alexandre Galí (1).
Adreça: c. Miquel Servet, s/n (CP 08812).

08042056 IES Can Puig.
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08810).

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Mon-
jos.
Centres:
08053091 IES El Foix (1).
Adreça: c. Maria Aurèlia Capmany, s/n (CP
08730).

Municipi: 08270 Sitges.
Centres:
08043981 IES Joan Ramon Benaprès.
Adreça: Camí de la Fita, s/n (CP 08870).

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
Centres:
08035362 IES Alt Penedès.
Adreça: av. de Tarragona, s/n (CP 08720).

08031459 IES Eugeni d’Ors.
Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 08720).

08046736 IES Milà i Fontanals (1).
Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720).

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
Centres:
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros.
Adreça: c. Dr. Zamenhof, 57 (CP 08800).

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Ra-
fecas (1).
Adreça: c. Doctor Zamenhof, 30 (CP 08800).

08043693 IES Joaquim Mir (1).
Adreça: ctra. Vilafranca, C-244 (CP 08800).

08031711 IES Manuel de Cabanyes.
Adreça: av. Francesc Macià, 110-114 (CP
08800).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de
Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
Centres:
08016781 IES Esteve Terradas i Illa.
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Adreça: c. Bonavista, s/n (CP 08940).

08016793 IES Francesc Macià (1).
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08940).

08033900 IES Joan Miró.
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 339
(CP 08940).

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1).
Adreça: c. Garrofer, s/n (CP 08940).

08035143 IES Miquel Martí i Pol.
Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/
n (CP 08940).

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
Centres:
08017153 IES Joanot Martorell.
Adreça: c. Sant Mateu, 21 (CP 08950).

08046657 IES Joaquim Blume (1).
Adreça: c. Sant Mateu, s/n (CP 08950).

08041374 IES La Mallola.
Adreça: c. Andreu Amat, s/n (CP 08950).

08017131 IES Severo Ochoa (1).
Adreça: c. Severo Ochoa, 1-13 (CP 08950).

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
Centres:
08025605 IES Camps Blancs (3).
Adreça: av. Aragó, 40 (CP 08830).

08047509 IES Ítaca (1).
Adreça: c. Bonaventura Calopa, s/n (CP
08830).

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors.
Adreça: c. Pau Claris, 4 (CP 08830).

08043681 IES Marianao (1).
Adreça: pg. de les Mimoses, s/n (CP 08830).

08033961 IES Rafael Casanova.
Adreça:  c.  Freder ic Mompou, 61 (CP
08830).

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
Centres:
08041519 IES Martí Dot (1).
Adreça: c. Josep Teixidó, 2-12 (CP 08980).

08026397 IES Olorda (1).
Adreça: c. Carles Buigas, s/n (CP 08980).

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.
Centres:
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia.
Adreça: av. de la Generalitat, 30 (CP 08970).

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol.
Adreça: c. Sant Martí de l’Erm, 4 (CP
08970).

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.
Centres:
08033985 IES de Sant Just Desvern (1).
Adreça: pg. de la Muntanya, s/n (CP 08960).

Zona de desplaçament: 081027 Igualada.

Municipi: 08031 Calaf.
Centres:
08043395 IES Alexandre de Riquer (1).
Adreça: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8
(CP 08280).

Municipi: 08044 Capellades.
Centres:
08046645 IES Molí de la Vila (1).

Adreça: c. Dr. Fleming, 24 (CP 08786).

Municipi: 08102 Igualada.
Centres:
08047364 IES Joan Mercader (2).
Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (CP 08700).

08019654 IES Milà i Fontanals (1).
Adreça: av. Emili Vallès, 15 (CP 08700).

08019630 IES Pere Vives i Vich (2).
Adreça: av. Emili Vallès, 1 (CP 08700).

Munic ip i :  08250 Santa Margar ida de
Montbui.
Centres:
08053352 IES de Santa Margarida de
Montbui (CAEP) (1).
Adreça: c. de la Mercè, 9 (CP 08710).

Municipi: 08302 Vilanova del Camí.
Centres:
08044168 IES Pla de les Moreres (1).
Adreça: c. Cristòfor Colom, s/n (CP 08788).

Zona de desplaçament: 081147 Martorell.

Municipi: 08001 Abrera.
Centres:
08045689 IES Voltrera (1).
Adreça: pg. de l’Estació, 18 (CP 08630).

Municipi: 08076 Esparreguera.
Centres:
08040540 IES El Cairat (1).
Adreça: c. Gorgonçana, 1 (CP 08292).

08053285 IES El Castell (1).
Adreça: av. de Barcelona, s/n (CP 08292).

Municipi: 08091 Gelida.
Centres:
08035246 IES Lluís Rutllant.
Adreça: c. Sant Lluís, 17 (CP 08790).

Municipi: 08114 Martorell.
Centres:
08037152 IES Joan Oró (1).
Adreça: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (CP
08760).

08020620 IES Pompeu Fabra (1).
Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 (CP
08760).

Municipi: 08119 Masquefa.
Centres:
08060514 SES de Masquefa.
Adreça: av. Línia, s/n (CP 08783).

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.
Centres:
08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1).
Adreça: c. Vall d’Aran, s/n (CP 08640).

Municipi: 08161 Piera.
Centres:
08047820 IES Guinovarda (1).
Adreça: c. Pompeu Fabra, 17 (CP 08784).

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.
Centres:
08043671 IES El Palau (1).
Adreça: c. Empordà, s/n (CP 08740).

08053315 IES Montserrat Roig (1).
Adreça: pg. Rafael Casanova, 2-12 (CP
08740).

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç
dels Horts.

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.
Centres:
08045859 IES de Corbera de Llobregat (2).
Adreça: c. Andròmeda, 24 (CP 08757).

Municipi: 08123 Molins de Rei.
Centres:
08034217 IES Bernat el Ferrer (1).
Adreça: c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (CP
08750).

08021430 IES Lluís de Requesens (1).
Adreça: av. de Vallvidrera, s/n (CP 08750).

Municipi: 08157 Pallejà.
Centres:
08053297 IES de Pallejà (1).
Adreça: c. Velázquez, 12 (CP 08780).

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
Centres:
08034011 IES Frederic Mompou (1).
Adreça: av. Mas Picó, 65-69 (CP 08620).

08053340 IES Gabriela Mistral (1).
Adreça: c. Osca, 95-105 (CP 08620).

Municipi: 08295 Vallirana.
Centres:
08044570 IES Vall d’Arús (1).
Adreça: c. Mestres Esqué i Artó, s/n (CP
08759).

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans.

Municipi: 08056 Castelldefels.
Centres:
08045537 IES Josep Lluís Sert (1).
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860).

08040539 IES Les Marines.
Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP
08860).

08047480 IES Mediterrània (1).
Adreça: ctra. de la Sentiu, s/n (CP 08860).

Municipi: 08089 Gavà.
Centres:
08017530 IES de Bruguers (1).
Adreça: c. Jaume I, 4 (CP 08850).

08041866 IES El Calamot (1).
Adreça: av. Joan Carles I, 62 (CP 08850).

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.
Centres:
08023131 IES Baldiri Guilera (1).
Adreça: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (CP
08820).

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1).
Adreça: av. 11 de setembre, s/n (CP 08820).

08054198 IES Estany de la Ricarda.
Adreça: c. Salvador Espriu, 1-3 (CP 08820).

08031836 IES Illa dels Banyols.
Adreça: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123
(CP 08820).

08047492 IES Ribera Baixa (1).
Adreça: c. de l’Aneto, 2-4 (CP 08820).

08043589 IES Salvador Dalí (1).
Adreça: av. Pare Andreu de Palma de Ma-
llorca,1-3 (CP 08820).
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Municipi: 08301 Viladecans.
Centres:
08034621 IES de Sales.
Adreça: c. Antonio Machado, s/n (CP
08840).

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1).
Adreça: c. Ferran i Clua, 19 (CP 08840).

08045860 IES Miramar (1).
Adreça: av. Miramar, s/n (CP 08840).

08031228 IES Torre Roja (1).
Adreça: av. dels Jocs Olímpics, 8 (CP
08840).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola
del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
Centres:
08042342 IES de Badia del Vallès (1).
Adreça: c. Mallorca, s/n (CP 08214).

08034035 IES de Ciutat Badia.
Adreça: c. Oporto, s/n (CP 08214).

Municipi: 08252 Barberà del Vallès.
Centres:
08045562 IES Can Planas (2).
Adreça: c. Folch i Torras, 1 (CP 08210).

08035349 IES La Romànica (1).
Adreça: rda. de Santa Maria, 310 (CP
08210).

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.
Centres:
08045549 IES Banús (1).
Adreça: c. Sant Casimir, 16 (CP 08290).

08031757 IES Forat del Vent.
Adreça: Pizarro, 35 (CP 08290).

08053157 IES Gorgs (1).
Adreça: c. de l’Àliga, 65 (CP 08290).

08044715 IES Jaume Mimó.
Adreça: c. Serra de Gall iners, s/n (CP
08290).

08043504 IES Pere Calders (1).
Adreça: Campus UAB (CP 08193).

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
Centres:
08044533 IES La Ferreria (1).
Adreça: c. del Progrés, 3 (CP 08110).

08054174 IES La Ribera.
Adreça: c. Larramendi, s/n (CP 08110).

08021788 IES Montserrat Miró i Vila.
Adreça: c. Carrerada, s/n (CP 08110).

Municipi: 08180 Ripollet.
Centres:
08054186 IES Can Mas (1).
Adreça: c. Pau Casals, 102-104 (CP 08291).

08037206 IES Lluís Companys (3).
Adreça: ctra. de l’Estació, s/n (CP 08291).

08035295 IES Palau Ausit (1).
Adreça: ctra. de Santiga, s/n (CP 08291).

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mo-
goda.
Centres:
08045021 IES Estela Ibèrica (3).

Adreça: c. Passatge de mas Granollacs, s/
n (CP 08130).

08053236 IES Rovira-Forns.
Adreça: c. Pau Picasso, 4 (CP 08130).

Zona de desplaçament: 081847 Rubí.

Municipi: 08054 Castellbisbal.
Centres:
08053145 IES Castellbisbal (1).
Adreça: Plaça Lluís Companys, 7 (CP
08755).

Municipi: 08184 Rubí.
Centres:
08035301 IES Duc de Montblanc (1).
Adreça: av. Can Fatjó, s/n (CP 08191).

08043668 IES El Bullidor (1).
Adreça: c. Terrassa, 61 (CP 08191).

08036330 IES J. V. Foix.
Adreça: Can Sempere, s/n (CP 08191).

08053182 IES La Serreta (1).
Adreça: c. Lepant, 1 (CP 08191).

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.
Centres:
08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3).
Adreça: c. Granollers, 43 (CP 08190).

08031873 IES Arnau Cadell (3).
Adreça: av. Villadelprat, 91-93 (CP 08190).

08046694 IES Centre d’Alt Rendiment Es-
portiu (1).
Adreça: c. de l’Alcalde Barnils, s/n (CP
08190).

08031861 IES Leonardo da Vinci.
Adreça: ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n (CP
08190).

08054873 IES Sant Cugat.
Adreça: av. Ragull, s/n (CP 08190).

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès.
Centres:
08047583 IES Sant Quirze del Vallès (1).
Adreça: c. Bages, 21 (CP 08192).

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.
Centres:
08046682 IES de Castellar (1).
Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 6 (CP
08211).

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.
Centres:
08045306 IES Ramon Casas i Carbó (1).
Adreça: c. Lluis Companys, 2 (CP 08184).

Municipi: 08167 Polinyà.
Centres:
08053170 IES Polinyà (1).
Adreça: av. Sabadell, 1-3 (CP 08213).

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (1).
Adreça: c. Vallmanyà, 13-15 (CP 08207).

08024765 IES Arraona (1).
Adreça: c. Príncep de Viana, s/n (CP 08207).

08024893 IES Castellarnau (1).
Adreça: Carretera N-150, km 15 (CP 08206).

08044624 IES de Sabadell (2).
Adreça: c. Juvenal, 1 (CP 08206).

08024741 IES Escola Industrial (3).
Adreça: c. Calderón, 56 (CP 08201).

08024881 IES Ferran Casablancas.
Adreça: c. Mare de les Aigües, 2 (CP 08206).

08034591 IES Joan Oliver (1).
Adreça: c. Armand Obiols, 2-30 (CP 08207).

08053212 IES Jonqueres (CAEP).
Adreça: c. Magnòlies, 151 (CP 08207).

08053224 IES Les Termes (1).
Adreça: c. Illa Bella, 20 (CP 08204).

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó
(CAEP).
Adreça: c. Fuerteventura, 51-71 (CP 08205).

08024871 IES Pau Vila.
Adreça: c. Viladomat, 118 (CP 08205).

08046669 IES Ribot i Serra (1).
Adreça: c. Concha Espina, 33 (CP 08204).

08042020 IES Vallès (1).
Adreça: c. Valentí Almirall, s/n (CP 08206).

Municipi: 08267 Sentmenat.
Centres:
08053248 IES de Sentmenat (1).
Adreça: c. Joanot Martorell, 1 (CP 08181).

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera.
Centres:
08053169 IES Matadepera (1).
Adreça: av. del Mas Sot, 4-10 (CP 08230).

Municipi: 08279 Terrassa.
Centres:
08031770 IES Can Jofresa.
Adreça: av. Can Jofresa, 9 (CP 08223).

08053251 IES Cavall Bernat (1).
Adreça: c. la Castellassa, s/n (CP 08227).

08030339 IES de Terrassa (1).
Adreça: rbla. d’Egara, 331 (CP 08224).

08024777 IES Egara (1).
Adreça: c. América, 55 (Can Parellada) (CP
08228).

08030340 IES Investigador Blanxart.
Adreça: c. Granada, 3 (CP 08226).

08046724 IES Montserrat Roig (1).
Adreça: c. Cervantes, 46 (CP 08221).

08034059 IES Nicolau Copèrnic (1).
Adreça: Can Boada, s/n (CP 08225).

08043516 IES Santa Eulàlia.
Adreça: av. Santa Eulàlia, 72 (CP 08223).

08045011 IES Torre del Palau.
Adreça: Can Boada del Pi, s/n (CP 08225).

Municipi: 08300 Viladecavalls.
Centres:
08053261 IES de Viladecavalls (3).
Adreça: c. Vial de Sant Jordi, s/n (CP
08232).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona de desplaçament: 170237 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes.
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Centres:
17005731 IES S’Agulla (2).
Adreça: ctra. de Malgrat, 13 (CP 17300).

17000551 IES Sa Palomera.
Adreça: c. Vilar Petit, s/n (CP 17300).

17005662 IES Serrallarga.
Adreça: c. Joan Benejam, 1 (CP 17300).

Municipi: 17095 Lloret de Mar.
Centres:
17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1).
Adreça: c. Senyora de Rossell, s/n (CP
17310).

17006770 IES Rocagrossa.
Adreça: pl. Mossèn Pere Torrent, s/n (CP
17310).

Municipi: 17202 Tossa de Mar.
Centres:
17006812 IES de Tossa de Mar (2).
Adreça: av. Catalunya, s/n (CP 17320).

Municipi: 17213 Vidreres.
Centres:
17006824 IES de Vidreres (2).
Adreça: c. Sant Jordi, 20 (CP 17411).

Zona de desplaçament: 170667 Figueres.

Municipi: 17032 Cadaqués.
Centres:
17006678 SES Cap de Creus (2).
Adreça: Quatre Camins (ctra. Cap de Creus)
(CP 17488).

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries.
Centres:
17006083 IES Castelló d’Empúries (1).
Adreça: c. Santa Clara, 55 (CP 17486).

Municipi: 17066 Figueres.
Centres:
17004438 IES Alexandre Deulofeu.
Adreça: rda. Rector Arolas, s/n (CP 17600).

17005649 IES Cendrassos (1).
Adreça: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (CP
17600).

17001221 IES Narcís Monturiol (1).
Adreça: ctra. de Llansà, s/n (CP 17600).

17007609 IES Olivar Gran (2).
Adreça: c. Josep M. de Sagarra, s/n (CP
17600).

17001218 IES Ramon Muntaner (1).
Adreça: c. Sant Pau, s/n (CP 17600).

Municipi: 17086 la Jonquera.
Centres:
17006745 IES de la Jonquera (2).
Adreça: Camí de la piscina, s/n (zona es-
portiva) (CP 17700).

Municipi: 17092 Llançà.
Centres:
17006769 IES de Llançà (2).
Adreça: c. Font d’en Falcó, s/n (Les Espla-
nes) (CP 17490).

Municipi: 17152 Roses.
Centres:
17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1).
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480).

17006851 IES Roses II (2).
Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480).

Zona de desplaçament: 170797 Girona.

Municipi: 17007 Amer.
Centres:
17004578 IES Castell d’Estela.
Adreça: pujada de l’Estació, 4 (CP 17170).

Municipi: 17008 Anglès.
Centres:
17004487 IES Rafael de Campalans (1).
Adreça: pl. del Remei, s/n (CP 17160).

Municipi: 17015 Banyoles.
Centres:
17000330 IES Josep Brugulat.
Adreça: ctra. de Figueroles, s/n (CP 17820).

17000305 IES Pere Alsius i Torrent.
Adreça: c. Sardana, 122 (CP 17820).

17006666 IES Pla de l’Estany (1).
Adreça: pg. de Mas Riera, s/n (CP 17820).

Municipi: 17044 Cassà de la Selva.
Centres:
17005650 IES de Cassà de la Selva (2).
Adreça: c. Josep Pla, s/n (CP 17244).

Municipi: 17049 Celrà.
Centres:
17006708 IES de Celrà (1).
Adreça: c. Països Catalans, s/n (CP 17460).

Municipi: 17079 Girona.
Centres:
17005042 IES Carles Rahola i Llorens.
Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 1 (CP
17007).

17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis
Sant Narcís (1).
Adreça: c. Josep Viader Moliner, 11 (CP
17001).

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1).
Adreça: c. Ferràndiz i de Bellés, s/n (CP
17004).

17001735 IES Montilivi (1).
Adreça: av. Montilivi, 125 (CP 17003).

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (1).
Adreça: c. Àngel Marsà i Beca, 4 (CP
17007).

17006939 IES Santa Eugènia (1).
Adreça: c. Enric Marquès i Ribalta, 3 (CP
17006).

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal
(1).
Adreça: c. Joan Reglà, 2-4 (CP 17003).

Municipi: 17155 Salt.
Centres:
17003203 IES Salvador Espriu.
Adreça: av. Folch i Torres, 8 (CP 17190).

17005388 IES Vallvera.
Adreça: c. Dr. Ferran, s/n (CP 17190).

Zona de desplaçament: 171147 Olot.

Municipi: 17039 Camprodon.
Centres:
17006681 SES Germans Vila-Riera (2).

Adreça: ctra. de Molló, s/n (CP 17867).

Municipi: 17114 Olot.
Centres:
17005893 IES Bosc de la Coma (2).
Adreça: c. Toledo, s/n (CP 17800).

17002399 IES La Garrotxa.
Adreça: ctra. de Riudaura, 110 (CP 17800).

17002387 IES Montsacopa.
Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800).

Municipi: 17145 Ribes de Freser.
Centres:
17006794 SES Joan Triadú.
Adreça: pg. Guimerà, 1 (CP 17534).

Municipi: 17147 Ripoll.
Centres:
17005704 IES Abat Oliba (1).
Adreça: ctra. Barcelona, 57 (CP 17500).

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell.

Municipi: 17022 La Bisbal d’Empordà.
Centres:
17007300 IES La Bisbal (2).
Adreça: c. Colomer i Vazquez, s/n (CP
17100).

Municipi: 17062 l’Escala.
Centres:
17005251 IES El Pedró (2).
Adreça: c. Mirador del Pedró, 1-3 (CP
17130).

Municipi: 17117 Palafrugell.
Centres:
17002557 IES Baix Empordà.
Adreça: av. de les Corts Catalanes, s/n (CP
17200).

17002545 IES Frederic Martí i Carreras.
Adreça: c. Frederic Martí Carreras, 13 (CP
17200).

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí.
Centres:
17005923 IES Montgrí (1).
Adreça: c. Santa Caterina, s/n (CP 17257).

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu
de Guíxols.

Municipi: 17034 Calonge.
Centres:
17000706 IES Puig Cargol.
Adreça: Pla de Calonge, s/n (CP 17251).

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro.
Centres:
17006691 IES Ridaura (2).
Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 17853).

Municipi: 17089 Llagostera.
Centres:
17006757 IES de Llagostera (2).
Adreça: Urb. Can Gotarra, s/n (CP 17240).

Municipi: 17118 Palamós.
Centres:
17005352 IES de Palamós (1).
Adreça: c. Nàpols, 22 (CP 17230).

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.
Centres:
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1).
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Adreça: c. Canigó, s/n (CP 17220).

17003306 IES Sant Elm (1).
Adreça: c. Abat Sunyer, s/n (CP 17220).

Zona de desplaçament: 170087 Santa Co-
loma de Farners.

Municipi: 17009 Arbúcies.
Centres:
17006605 IES Montsoriu (1).
Adreça: av. Dr. Carulla, s/n (CP 17401).

Municipi: 17083 Hostalric.
Centres:
17006733 IES d’Hostalric (2).
Adreça: Via Romana, s/n (CP 17850).

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.
Centres:
17004517 IES de Sant Hilari Sacalm (2).
Adreça: c. de Joan XXIII, s/n (CP 17403).

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
Centres:
17005376 IES de Santa Coloma de Farners
(1).
Adreça: av. Salvador Espriu, s/n (CP 17430).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de
Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre.
Centres:
25005429 IES Els Planells (2).
Adreça: ctra. Montsonis, s/n (CP 25730).

Municipi: 25172 Ponts.
Centres:
25006574 IES de Ponts (3).
Adreça: c. Pompeu Fabra, 35 (CP 25740).

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer.
Centres:
25005727 IES Almatà.
Adreça: parc públic el Reial (CP 25600).

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1).
Adreça: c. Urgell, 94 (CP 25600).

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell.
Centres:

25007700 IES de Bellcaire d’Urgell.
Adreça: c. d’Urgell, s/n (CP 25337).

Zona de desplaçament: 251207 Lleida.

Municipi: 25011 Alcarràs.
Centres:
25007153 IES d’Alcarràs (3).
Adreça: c. Metall, s/n (CP 25180).

Municipi: 25019 Almacelles.
Centres:
25006483 IES Canigó (1).
Adreça: c. Canigó, s/n (CP 25100).

Municipi: 25021 Almenar.
Centres:
25006227 IES d’Almenar (2).
Adreça: c. Espadós, 75 (CP 25126).

Municipi: 25120 Lleida.

Centres:
25002799 IES Caparrella (1).
Adreça: Partida Caparrella, 98 (CP 25192).

25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (2).
Adreça: Partida Caparrella, s/n (CP 25192).

25005442 IES Escola del Treball (1).
Adreça: c. Pi i Margall, 49 (CP 25004).

25002726 IES Guindàvols (1).
Adreça: c. Eugeni d’Ors, s/n (CP 25191).

25002787 IES Joan Oró.
Adreça: ctra. de Saragossa km 464,2 (CP
25194).

25006495 IES Josep Lladonosa (1).
Adreça: c. Jeroni Pujades, 16 (CP 25005).

25006513 IES Manuel de Montsuar.
Adreça: Part ida de Montcada, 22 (CP
25006).

25007189 IES Maria Rúbies (3).
Adreça: c. Boqué/av. Pla d’Urgell, s/n (CP
25001).

25002696 IES Marius Torres.
Adreça: c. Narcís Monturiol, 2 (CP 25002).

25006771 IES Ronda (3).
Adreça: c. Henri Dunant, 3 (CP 25003).

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1).
Adreça: c. Ton Sirera, s/n (CP 25002).

25006732 IES Torrevicens (1).
Adreça: av. Torre Vicens, 3 (CP 25005).

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa.

Municipi: 25058 les Borges Blanques.
Centres:
25006525 IES Josep Vallverdú (1).
Adreça: c. Dr. Josep Trueta, s/n (CP 25400).

Municipi: 25137 Mollerussa.
Centres:
25003202 IES Agrària l’Urgell.
Adreça: ctra. Torregrossa km 1,9 (CP
25230).

25007517 IES La Serra (1).
Adreça: ctra. Torregrossa, km 1,9 (CP
25230).

25005582 IES Terres de Ponent (2).
Adreça: ctra. de Torregrossa, s/n (CP
25230).

Zona de desplaçament: 251737 el Pont de
Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert.
Centres:
25006240 IES de Pont de Suert.
Adreça: Barri Aragó, s/n (CP 25520).

Zona de desplaçament: 252047 Seròs.

Municipi: 25101 la Granadella.
Centres:
25007499 IES l’Olivera (2).
Adreça: pl. Escoles, 3 (CP 25177).

Municipi: 25204 Seròs.
Centres:
25007529 IES Seròs (3).
Adreça: pl. de les Escoles, s/n (CP 25183).

Zona de desplaçament: 252037 la Seu
d’Urgell.

Municipi: 17141 Puigcerdà.
Centres:
17005741 IES Pere Borrell (1).
Adreça: c. Escoles Pies, 46 (CP 17520).

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell.
Centres:
25004188 IES Joan Brudieu (1).
Adreça: c. Dr. Iglesias Navarri, 27 (CP
25700).

Zona de desplaçament: 252077 Solsona.

Municipi: 25149 Oliana.
Centres:
25006471 IES Aubenç (1).
Adreça: c. Germà Frederic, s/n (CP 25790).

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys.
Centres:
25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys.
Adreça: c. de la Creueta, s/n (CP 25282).

Municipi: 25207 Solsona.
Centres:
25005454 IES Francesc Ribalta (2).
Adreça: c. Francesc (CP 25280).

Zona de desplaçament: 252097 Sort.

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu.
Centres:
25007025 SES Morelló.
Adreça: pl. la Closa, 7 (CP 25580).

Municipi: 25209 Sort.
Centres:
25006291 IES Hug Roger III.
Adreça: c. Joaquim Sostres, s/n (CP 25560).

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega.

Municipi: 25003 Agramunt.
Centres:
25005260 IES Ribera del Sió.
Adreça: c. Petronel·la, 1 (CP 25310).

Municipi: 25050 Bellpuig.
Centres:
25006598 IES Lo Pla d’Urgell (1).
Adreça: av. d’Urgell, 26 (CP 25250).

Municipi: 25072 Cervera.
Centres:
25001311 IES Antoni Torroja (1).
Adreça: pl. Universitat, s/n (CP 25200).

25005685 IES La Segarra (2).
Adreça: c. President Macià, s/n (CP 25200).

Municipi: 25110 Guissona.
Centres:
25007505 IES de Guissona (2).
Adreça: c. Castanyers, 13 (CP 25210).

Municipi: 25217 Tàrrega.
Centres:
25006781 IES Alfons Costafreda.
Adreça: ctra. de Tarragona, s/n (CP 25300).

25004498 IES Manuel de Pedrolo (2).
Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 25300).

Zona de desplaçament: 252347 Tremp.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.
Centres:
25008352 IES de la Pobla de Segur (1).
Adreça: av. Catalunya, 22 (CP 25500).
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Municipi: 25234 Tremp.
Centres:
25006288 IES de Tremp.
Adreça: c. Bisbe Iglesias, 5 (CP 25620).

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mi-
jaran.

Municipi: 25121 Les.
Centres:
25006148 IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran
(2).
Adreça: c. dels Banys, s/n (CP 25540).

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
Centres:
25006239 IES d’Aran.
Adreça: ctra. de Betren, s/n (CP 25530).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils.
Centres:
43006654 IES Cambrils (1).
Adreça: pl. Ajuntament, 7 (CP 43850).

43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turisme
(1).
Adreça: c. Estel (Pg. Marítim) (CP 43850).

43000779 IES Ramon Berenguer IV.
Adreça: c. Bertran de Cambrils, s/n (CP
43850).

Municipi: 43905 Salou.
Centres:
43007543 IES Jaume I (1).
Adreça: c. Advocat Gallego, s/n (CP 43840).

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Centres:
43007208 IES Berenguer d’Entença (1).
Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 7 (CP
43890).

Municipi: 43171 Vila-seca.
Centres:
43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1).
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480).

43008523 IES Vila-seca (1).
Adreça: av. de l’Alcalde Pere Molas, s/n (CP
43480).

Zona de desplaçament: 431237 Reus.

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.
Centres:
43008699 SES Montsant.
Adreça: c. Sant Isidre, 23, baixos (CP
43360).

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.
Centres:
43008638 SES Antoni Ballester (2).
Adreça: c. Vilanova d’Escornalbou, 8 (CP
43300).

Municipi: 43123 Reus.
Centres:
43002594 IES Baix Camp (1).
Adreça: c. Jacint Barrau, 1 (CP 43201).

43007385 IES d’Horticultura i Jardineria.
Adreça:  Autovia de Bel l isens, s/n (CP
43204).

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1).
Adreça: ctra. de Montblanc, 5-9 (CP 43206).

43002570 IES Gaudí (1).
Adreça: ctra. d’Osca, 1 (Barri Gaudí) (CP
43202).

43008444 IES Josep Tapiró (1).
Adreça: c. Astorga, 37-39 (CP 43205).

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner
(1).
Adreça: c. Maspujol, 21-23 (CP 43206).

43002582 IES Salvador Vilaseca (1).
Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis (CP 43205).

Municipi: 43129 Riudoms.
Centres:
43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1).
Adreça: c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/
n (CP 43330).

Municipi: 43145 la Selva del Camp.
Centres:
43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1).
Adreça: c. Tarragona, 10 (CP 43470).

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona.

Municipi: 43047 Constantí.
Centres:
43007646 IES de Constantí (CAEP) (1).
Adreça: c. Onze de Setembre, s/n (CP
43120).

Municipi: 43095 el Morell.
Centres:
43008407 IES El Morell (1).
Adreça: c. César Martinell, 1 (CP 43760).

Municipi: 43148 Tarragona.
Centres:
43003641 IES Antoni de Martí i Franquès
(1).
Adreça: c. Enric d’Ossó, 3 (CP 43005).

43008481 IES Bonavista (2).
Adreça: c. 21, s/n (Afores) (CP 43100).

43009722 IES Cal·lípolis (1).
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006).

43006125 IES Campclar (2).
Adreça: c. Riu Segre, 66 (CP 43006).

43003653 IES Comte de Rius.
Adreça: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacio-
nal) (CP 43007).

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1).
Adreça: av. Lluís Companys, 1 (CP 43005).

43006630 IES Pere Martell.
Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006).

43003732 IES Pons d’Icart (1).
Adreça: c. Assalt, 4 (CP 43003).

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (2).
Adreça: ctra. Pallaresos, s/n (CP 43007).

43008501 SES Sant Salvador (1).
Adreça:  av. de Sant Salvador, 13 (CP
43130).

43008390 IES Torreforta (1).
Adreça: c. Móra d’Ebre, s/n (CP 43006).

Zona de desplaçament: 431617 Valls.

Municipi: 43005 Alcover.

Centres:
43009497 SES Fonts del Glorieta (2).
Adreça: camí de la Font Fresca, s/n (CP
43460).

Municipi: 43054 l’Espluga de Francolí.
Centres:
43006617 IES Joan Amigó i Callau (2).
Adreça: av. Països Catalans, 4 (CP 43440).

Municipi: 43086 Montblanc.
Centres:
43009187 IES Martí l’Humà (1).
Adreça: av. Dr. Folch, s/n (CP 43400).

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.
Centres:
43006708 IES Joan Segura i Valls (2).
Adreça: c. Progrès, 7 (CP 43420).

Municipi: 43161 Valls.
Centres:
43004611 IES Jaume Huguet (1).
Adreça: c. Creu de Cames, s/n (CP 43800).

43004608 IES Narcís Oller (1).
Adreça: c. Ferran Gumà Ferran, 1 (CP
43800).

Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell.

Municipi: 43016 l’Arboç.
Centres:
43007580 IES de l’Arboç (1).
Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n (CP 43720).

Municipi: 43037 Calafell.
Centres:
43007257 IES Camí de Mar (1).
Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (CP 43820).

Municipi: 43051 Cunit.
Centres:
43009850 SES Ernest Lluch i Martí.
Adreça: c. Conca de Barberà, 10 (CP
43881).

Municipi: 43153 Torredembarra.
Centres:
43006952 IES de Torredembarra (1).
Adreça: av. de Sant Jordi, 62-64 (CP 43830).

43007661 IES Ramon de la Torre (1).
Adreça: c. Camí del Moro, 28-40 (CP
43830).

Municipi: 43163 el Vendrell.
Centres:
43004803 IES Andreu Nin (1).
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 18 (CP
43700).

43004797 IES Baix Penedès (1).
Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP
43700).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar.
Centres:
43007087 IES Sòl de Riu (1).
Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530).

Municipi: 43044 la Sénia.
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Centres:
43006681 IES de la Sénia (1).
Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560).

Municipi: 43156 Ulldecona.
Centres:
43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1).
Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550).

Zona de desplaçament: 430147 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta.
Centres:
43006101 IES Montsià (1).
Adreça: c. Madrid, 35-49 (CP 43870).

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1).
Adreça: av. Mestre J. Suñer, 1-37 (CP
43870).

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita.
Centres:
43007221 IES Els Alfacs (1).
Adreça: c. Dr. Torné, s/n (CP 43540).

Municipi: 43138 Santa Bàrbara.
Centres:
43008456 IES Les Planes (1).
Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 43570).

Zona de desplaçament:  430937 Móra
d’Ebre.

Municipi: 43055 Falset.
Centres:
43006691 IES Priorat (1).
Adreça: ctra. de Porrera, s/n (CP 43730).

Municipi: 43060 Flix.
Centres:
43007233 IES de Flix (1).
Adreça: c. Salvador Espriu, 1 (CP 43750).

Municipi: 43064 Gandesa.
Centres:
43006642 IES Terra Alta (1).
Adreça: ctra. de Vilalba, 30 (CP 43780).

Municipi: 43093 Móra d’Ebre.
Centres:
43007129 IES Julio Antonio (1).
Adreça: c. Comarques Catalanes, 103 (CP
43740).

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa.

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar.
Centres:
43006976 IES Mare de Déu de la Candele-
ra (1).
Adreça: av. l’Ensenyament, s/n (CP 43860).

Municipi: 43903 Camarles.
Centres:
43008419 IES Camarles (1).
Adreça: c. de la Granadella, s/n (CP 43894).

Municipi: 43901 Deltebre.
Centres:
43006964 IES de Deltebre (1).
Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 43580).

Municipi: 43104 el Perelló.
Centres:
43007211 IES Blanca d’Anjou (2).
Adreça: Pla de la Fira, s/n (CP 43519).

Municipi: 43133 Roquetes.
Centres:
43008420 IES Roquetes (1).
Adreça: c. Anselm Clavé, 8 (CP 43520).

Municipi: 43155 Tortosa.
Centres:
43004441 IES de l’Ebre (1).
Adreça: av. Colom, 34-42 (CP 43500).

43004438 IES Joaquin Bau (1).
Adreça: av. Estadi, 14 (CP 43500).

ANNEX 4

Comarques

01 Alt Camp
02 Alt Empordà
03 Alt Penedès
04 Alt Urgell
05 Alta Ribagorça
06 Anoia
07 Bages
08 Baix Camp
09 Baix Ebre
10 Baix Empordà
11 Baix Llobregat
12 Baix Penedès
13 Barcelonès
14 Berguedà
15 Cerdanya
16 Conca de Barberà
17 Garraf
18 Garrigues
19 Garrotxa
20 Gironès
21 Maresme
22 Montsià
23 Noguera
24 Osona
25 Pallars Jussà
26 Pallars Sobirà
27 Pla d’Urgell
28 Pla de l’Estany
29 Priorat
30 Ribera d’Ebre
31 Ripollès
32 Segarra
33 Segrià
34 Selva
35 Solsonès
36 Tarragonès
37 Terra Alta
38 Urgell
39 Val d’Aran
40 Vallès Occidental
41 Vallès Oriental

ANNEX 5

(1) Centre amb rampes i ascensors.
(2) Centre només amb rampes.
(3) Centre només amb ascensors.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08061725 EOI Barcelona III.
Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006).

08062195 EOI Barcelona IV.
Adreça: c. Empordà, s/n (CP 08020).

08062201 EOI Barcelona V.

Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014).

08044511 EOI Barcelona-Vall d’Hebron.
Adreça: av. del Jordà, 18 (CP 08035).

08038570 EOI de Barcelona (3).
Adreça: av. de les Drassanes, s/n (CP
08001).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
Centres:
08053029 EOI Badalona.
Adreça: av. Marquès de Montroig, 237 (CP
08918).

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.
Centres:
08053443 EOI Santa Coloma.
Adreça: c. Víctor Hugo, 54 (CP 08924).

Municipi: 08096 Granollers.
Centres:
08062213 EOI de Granollers.
Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08400).

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
Centres:
08044582 EOI de l’Hospitalet de LLobregat
(1).
Adreça: c. Oriental, 21 (Can Serra) (CP
08906).

Municipi: 08113 Manresa.
Centres:
08059551 EOI Manresa.
Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08240).

Municipi: 08121 Mataró.
Centres:
08052931 EOI del Maresme.
Adreça: pl. dels Bous, 5 (CP 08301).

Municipi: 08298 Vic.
Centres:
08062183 EOI de Vic.
Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP
08500).

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
Centres:
08062225 EOI de Vilanova i la Geltrú.
Adreça: ctra. Vilafranca, s/n (CP 08800).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
Centres:
08054344 EOI Esplugues.
Adreça: c. de Laureà Miró, 63 (Parc Can Vi-
dalet) (CP 08950).

Municipi: 08102 Igualada.
Centres:
08062171 EOI d’Igualada.
Adreça: av. Barcelona, 105 (CP 08700).

Municipi: 08114 Martorell.
Centres:
08062158 EOI de Martorell.
Adreça: c. Francesc Santacana, 13 (CP
08760).

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.
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Centres:
08060538 EOI del Prat.
Adreça: c. de les Moreres, 48 (CP 08820).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.
Centres:
08062161 EOI de Sant Cugat.
Adreça: av. Villadelprat, 91-93 (CP 08197).

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08044636 EOI de Sabadell (3).
Adreça: c. Pelai Briz, s/n (CP 08202).

Municipi: 08279 Terrassa.
Centres:
08053194 EOI de Terrassa (3).
Adreça: c. Vic, 3 (CP 08223).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17023 Blanes.
Centres:
17008122 EOI de Blanes.
Adreça: c. Jaume Arcelós, 7 (CP 17300).

Municipi: 17066 Figueres.
Centres:
17008134 EOI de Figueres.
Adreça: c. Nou, 53 (CP 17600).

Municipi: 17079 Girona.
Centres:
17004852 EOI de Girona (1).
Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16 (CP
17001).

Municipi: 17114 Olot.
Centres:
17007981 EOI d’Olot.
Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800).

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.
Centres:
17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols.
Adreça: pl. del Mar, 40 (CP 17220).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25120 Lleida.
Centres:
25006252 EOI de Lleida (1).
Adreça: c. Corregidor Escofet, 53 (CP
25005).

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell.
Centres:
25008558 EOI de la Seu d’Urgell.
Adreça: c. Dr. Bisbe Iglesias Navarri, 27 (CP
25700).

Municipi: 25217 Tàrrega.
Centres:
25008546 EOI de Tàrrega.
Adreça: c. Comabruna, 9 (CP 25300).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: 43123 Reus.
Centres:
43009710 EOI de Reus.
Adreça: ctra. d’Osca, 1 (CP 43202).

Municipi: 43148 Tarragona.
Centres:
43006940 EOI de Tarragona (3).

Adreça: rbla. Nova, 105 (CP 43001).

Municipi: 43163 el Vendrell.
Centres:
43010037 EOI del Vendrell.
Adreça: av. S. Palau Rabassó, 1 (CP 43700).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Municipi: 43155 Tortosa.
Centres:
43009862 EOI de Tortosa.
Adreça: av. de l’Estadi, 14 (CP 43500).

ANNEX 6

(1) Centre amb rampes i ascensors.
(2) Centre només amb rampes.
(3) Centre només amb ascensors.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08044156 EA Deià.
Adreça: c. Deià, 28-38 (CP 08016).

08013329 EA Llotja (3).
Adreça: c. Ciutat de Balaguer, 17 (CP
08022).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: 08015 Badalona.
Centres:
08001480 EA Pau Gargallo (1).
Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915).

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
Centres:
08044077 EA Josep Serra i Abella.
Adreça: c. Jerusalem, 2B (CP 08902).

Municipi: 08298 Vic.
Centres:
08035003 EA de Vic (1).
Adreça: rbla Sant Domènec, 24 (CP 08500).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: 17114 Olot.
Centres:
17005340 EA d’Olot.
Adreça: c. Pare Antoni Soler, 1-3 (CP
17800).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: 25217 Tàrrega.
Centres:
25004528 EA Ondara (2).
Adreça: pl. Centenari, s/n (CP 25300).

ANNEX 7

Barem de mèrits aplicable als cossos d’ins-
pectors al servei de l’Administració educa-
tiva i d’inspectors d’educació

—1 Mèrits que estableix la disposició ad-
dicional 9.4 de la LOGSE

1.1 Antiguitat.
1.1.1 Per cada any de serveis efectius

prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en el cos d’inspectors

al servei de l’Administració educativa o en
el cos d’inspectors d’educació, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les di-
ligències de presa de possessió i de ces-
sament com a funcionari de carrera, des
del cos des del qual es concursa i, si s’es-
cau, amb els serveis prestats en la funció
inspectora d’acord amb la disposició ad-
dic ional  15 de la L le i  30/1984, de 2
d’agost.

Als efectes de determinar l’antiguitat en
el cos d’inspectors al servei de l’Adminis-
tració educativa i en el cos d’inspectors
d’educació, es reconeixeran, respectiva-
ment, els serveis efectius prestats com a
funcionaris de carrera en el cos d’inspec-
tors de procedència i els prestats des de la
data d’accés com a docents a la funció ins-
pectora d’acord amb la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció públi-
ca.

1.1.2 Per cada any de serveis efectius
prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en altres cossos o
escales docents, a què es refereix la LOGSE,
1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,083 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de cessa-
ment, com a funcionari de carrera, des del
cos des del que es concursa i, si s’escau,
amb els serveis prestats en la funció ins-
pectora d’acord amb la disposició addicio-
nal 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

1.1.3 Per cada any de permanència inin-
terrompuda com a funcionari amb destina-
ció definitiva a la mateixa delegació territo-
rial, a la mateixa plantilla provincial o, si
s’escau, a les unitats territorials en què
estigui organitzada la inspecció d’ensenya-
ment:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.
Quart i cinquè anys: 4,00 punts per ca-

dascun.
Sisè i següents: 5,00 punts per cadas-

cun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia compul-

sada del títol administratiu amb les diligènci-
es de pressa de possessió o, si s’escau, dels
documents corresponents d’inscripció en els
registres de personal.

Als funcionaris que han de participar amb
caràcter forçós per què han perdut la seva
destinació definitiva en compliment de sen-
tència o resolució de recurs o per procedir
de la situació de l’excedència forçosa o per
supressió expressa del lloc de treball amb
caràcter definitiu, se’ls considerarà com a
lloc des del qual participen, l’últim en el qual
hagin prestat serveis amb caràcter defini-
tiu, on s’acumularan, si s’escau, els serveis
prestats posteriorment amb destinació pro-
visional.
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Aquests criteris també s’aplicaran als fun-
cionaris que participin des de la destinació
adjudicada en compliment de sanció disci-
plinària de trasllat amb canvi de residència.

1.1.4 Els funcionaris de carrera que par-
ticipin per primera vegada amb caràcter vo-
luntari podran valorar-se 1 punt per cada any
de serveis prestats si a la sol·licitud de par-
ticipació en aquest concurs de trasllats
opten per aquesta puntuació en substitució
de la puntuació corresponent al subapartat
1.1.3. Igualment, els funcionaris de carrera
en situació de provisionalitat es valoraran 1
punt per cada any de serveis prestats.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de cessa-
ment com a funcionari de carrera o, si
s’escau, dels documents corresponents
d’inscripció en els registres de personal.

1.2 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).
1.2.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, o per a l’accés, en el
seu dia, als llocs corresponents de la ins-
pecció d’ensenyament, 5,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de jul io l  de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa o per a l’accés, al seu
dia, als llocs corresponents de la inspecció
d’ensenyament, 1,00 punt.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per l’ingrés al cos des del qual es
concursa o per a l’accés, en el seu dia, als
llocs corresponents de la inspecció d’ense-
nyament, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
al cos o de l’al·legat al seu moment per a
l’adscripció a la funció inspectora.

Per haver obtingut el títol de doctor en
altres llicenciatures, 3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

Per premi extraordinari en una altra llicen-
ciatura, 0,25 punts.

Document justificatiu: certificació acadè-
mica acreditativa corresponent i fotocòpia
compulsada del títol.

1.2.2 Altres titulacions universitàries.
Les titulacions universitàries de caràcter

oficial en el cas de no haver estat al·legades
com a requisit per a l’ingrés al cos des del
qual es participa, es valoraran com s’indica
a continuació:

Per cada llicenciatura, enginyeria, arqui-
tectura o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

Per cada títol de diplomat, enginyer tèc-
nic, arquitecte tècnic o altres títols decla-
rats legalment equivalents i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una llicenci-
atura, arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

Per tal que siguin puntuades les titulaci-
ons de primer cicle caldrà presentar la foto-
còpia compulsada del títol de diplomat o el
resguard corresponent, o el certificat aca-
dèmic en el qual es faci constar que s’han
cursat i superat totes les assignatures cor-
responents a aquest cicle d’una llicenciatu-
ra, enginyeria o arquitectura.

A fi que es valorin els estudis de segon
cicle detallats en el mateix apartat del ba-
rem, s’ha de presentar fotocòpia compul-
sada del títol o resguard corresponent a la
llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols
declarats equivalents. La presentació
d’aquest documents donarà lloc exclusiva-
ment a la puntuació corresponent al segon
cicle, sense que en cap cas no es consideri
que acreditin implícitament haver cursat el
primer cicle correlatiu. En conseqüència,
perquè també es valori el primer cicle cal-
drà justificar-lo per separat, mitjançant la
presentació d’algun dels documents esmen-
tats en el paràgraf anterior.

No es podran baremar e ls  estud is
d’aquest tipus que han estat utilitzats per
obtenir el títol al·legat per a l’ingrés al cos
o qualsevol dels títols baremats per l’apar-
tat anterior.

1.2.3 Titulacions d’ensenyaments de rè-
gim especial.

Les titulacions corresponents a ensenya-
ments de règim especial atorgades per les
escoles oficials d’idiomes i conservatoris de
música i dansa, es valoraran, en el cas de
no haver estat al·legades com a requisit per
a l’ingrés al cos des del qual es participa,
com s’indica a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del Certificat d’Aptitud de
l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos
cicles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm.
167, 13.7.1988).

Pel que fa al subapartat 1.2, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial a l’estat espanyol.

1.3 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts).

1.3.1 Per cursos superats relacionats
amb la funció docent i inspectora, organit-
zats per les administracions educatives que
es trobin en ple exercici de les seves com-
petències en matèria educativa o per uni-
versitats, així com els organitzats per insti-
tucions no lucrat ives que hagin estat
homologats o reconeguts per les esmenta-
des administracions, màxim 4,00 punts.

Per cada 10 hores de cursos superats
acreditats s’assignaran 0,10 punts. A
aquests efectes, se sumaran les hores de
tots els cursos i no podrà assignar-se cap
puntuació pel nombre d’hores restant infe-
rior a 10 hores. Quan en els cursos, en lloc
d’hores, estiguin expressats en crèdits,
s’entendrà que cada crèdit equival a 10
hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent amb especificació dels crèdits
o les hores de durada (no s’acceptarà cap
certificació que no indiqui les hores o els
crèdits). En el cas dels cursos organitzats
per institucions no lucratives, a l’esmenta-
da certificació s’hi farà constar el reconei-
xement de l’homologació corresponent del
curs que s’al·lega.

1.3.2 Per participar en la direcció o exe-
cució de programes educatius o per haver
impartit cursos de perfeccionament convo-
cats i/o autoritzats per les administracions
educatives de les comunitats autònomes,
màxim 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent o informe de la direcció ge-
neral o de la direcció provincial que corres-
pongui.

—2 Altres mèrits (màxim 20 punts)
2.1 Publicacions (màxim 5 punts).
Per publicacions de caràcter didàctic o

científic directament relacionades amb l’en-
senyament.

Documents justificatius: el exemplars cor-
responents o fotocòpia completa amb la
compulsa, com a mínim, de les pàgines
acreditatives de l’autoria, el dipòsit legal i,
si escau, l’ISBN.

No seran valorades les publicacions al·-
legades per aquest apartat, on no hi figuri
l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de consignar-
lo en virtut del que disposa el Decret 2984/
1972, de 2 de novembre.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10
punts).

2.2.1. Per cada any de serveis com a sub-
director general de la Inspecció d’Ensenya-
ment, inspector general o inspector en cap
de la Inspecció Central d’educació general
bàsica, de batxillerat, o ensenyament mitjà
de l’Estat o coordinador general de forma-
ció professional o equivalents, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,125 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.2 Per cada any de serveis com a cap
de Servei de la Inspecció d’Ensenyament,
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inspector central, inspector central d’edu-
cació general bàsica, batxillerat o ensenya-
ment mitjà de l’Estat, o coordinador central
de formació professional, secretari o admi-
nistrador de la Inspecció Central o inspec-
tor de la Subdirecció General de la Inspec-
ció d’Educació o equivalents, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,083 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.3 Per cada any de servei com a ins-
pector en cap, inspector en cap provincial
d’educació general bàsica o inspector en
cap de Districte de batxillerat o ensenya-
ment mitjà de l’Estat o coordinador en cap
provincial de formació professional, o cap
de Servei Provincial d’Inspecció Tècnica
d’Educació o cap de divisió o equivalents,
0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,062 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.4 Per cada any com a inspector en
cap adjunt, coordinador d’àrea, coordina-
dor de sector, inspector cap de districte, cap
adjunt o coordinador d’equips sectorials o
equivalents, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,041 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.2.5 Per cada any de serveis en llocs de
l’administració educativa de nivell de com-
plement de destinació igual o superior a
l’assignat al cos pel qual es participa, sem-
pre que aquests siguin diferents dels enu-
merats als subapartats del 2.2.1 a 2.2.4
d’aquest annex, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,062 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs.

2.3 Per pertànyer al cos de catedràtic,
3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu o credencial
o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti
o se li reconegui la condició de catedràtic.
Quedaran exempts de la presentació
d’aquest document els participants amb
destinació a Catalunya.

Notes:
1. Valoració de l’antiguitat.

Els anys de serveis al·legats correspo-
nents al subapartat 1.1.2 no es tindran en
compte si han estat simultanis amb els
serveis dels subapartats 1.1.1, 1.1.3 o 1.1.4.

Als efectes previstos als subapartats 1.1.1
i 1.1.3, seran computats els serveis pres-
tats en la situació de serveis especials, ex-
pressament declarats com a tals als apar-
tats que preveu l’article 29.2 de la Llei 30/
1984, de 2 d’agost, així com els correspo-
nents a situacions d’idèntica naturalesa
establertes per disposicions anteriors a la
Llei 30/1984, de 2 d’agost. Igualment, serà
computat, a aquests efectes, el primer any
d’excedència per cura de familiars declara-
da d’acord amb la Llei 39/1999, de 5 de
novembre.

2. Funcionaris de carrera que participen
per primera vegada amb caràcter voluntari.

Aquests funcionaris podran optar, si ho
indiquen a la sol·licitud de participació, per
la puntuació corresponent als subapartats
1.1.3 o 1.1.4 d’aquest barem.

En cas d’optar pel subapartat 1.1.4, se’ls
puntuarà per aquest subapartat, a més dels
anys de serveis prestats com a funcionaris
de carrera en situació de provisionalitat, els
que hagin prestat en el lloc des del qual
participen amb destinació definitiva.

En el supòsit que no es manifesti cap
opció a la sol·licitud de participació, s’en-
tendrà que opten per la puntuació corres-
ponent al subapartat 1.1.3.

3. Els anys de serveis al·legats correspo-
nents al subapartat 2.2.5 no es tindran en
compte si han estat simultanis amb qualse-
vol dels serveis al·legats pel apartat 2.2.

4. Valoració del treball desenvolupat. Pel
que fa al apartat 2.2 únicament es compu-
taran els càrrecs ocupats com a funcionaris
de carrera.

ANNEX 8

Barem de mèrits aplicable als cossos de ca-
tedràtics i de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de forma-
ció professional, de catedràtics i de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes, de cate-
dràtics i de professors d’arts plàstiques i
disseny i de mestres de taller d’arts plàsti-
ques i disseny

—1 Mèrits que estableix la disposició
addicional 9.4 de la LOGSE

1.1 Cos de catedràtic.
1.1.1 Per pertànyer al cos de catedràtic,

6,00 punts.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu o credencial,
o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti
o se li reconegui la condició de catedràtic.
Quedaran exempts de la presentació
d’aquest document els participants amb
destinació a Catalunya.

1.1.2 Per cada any d’antiguitat en el cos
de catedràtic, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,04 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres

de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

1.2 Antiguitat.
1.2.1 Per cada any de serveis efectius

prestats, en situació de servei actiu, com a
funcionari de carrera en el cos a què cor-
respon la vacant, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOGSE, del mateix grup o superior, 1,50
punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,12 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius
com a funcionari de carrera en d’altres cos-
sos o escales docents, a què es refereix la
LOGSE, d’un grup inferior, 0,75 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,06 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

1.2.4 Per cada any consecutiu de perma-
nència ininterrompuda com a funcionari amb
destinació definitiva en el mateix lloc del cen-
tre des del qual es concursa o en el qual
s’està adscrit temporalment a l’estranger, o
en situació d’adscripció a la funció de la ins-
pecció d’ensenyament o a altres llocs, ser-
veis d’investigació o de recolzament a la
docència, dependents de l’Administració
educativa, sempre que aquestes situacions
d’adscripció tinguin com a conseqüència la
pèrdua de la destinació docent:

Primer i segon anys: 2,00 punts per ca-
dascun.

Tercer any: 3,00 punts.
Quart i cinquè anys, 4,00 punts per ca-

dascun.
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Sisè any: 5,00 punts.
Setè i vuitè anys: 4,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 3,00 punts.
Desè any i següents: 2,00 punts per ca-

dascun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

En els supòsits d’adscripció, el temps que
transcorre des de la seva finalització fins la
participació en aquest concurs serà valorat
pel subapartat 1.2.5.

Als efectes d’aquest subapartat 1.2.4, es
considera centre des del qual se sol·licita
participar en aquest concurs de trasllats, el
centre a la plantilla del qual pertany el fun-
cionari amb destinació definitiva o en el que
està adscrit, sempre que la situació d’ads-
cripció impliqui la pèrdua de la destinació
docent. Els professors que tenen la desti-
nació definitiva en un centre, per integració
o desglossament, o trasllat total o parcial
d’un altre, comptaran, als efectes d’aquest
subapartat, la permanència ininterrompuda
referida al seu centre d’origen.

Únicament seran computables per aquest
subapartat 1.2.4 els serveis prestats com a
funcionari de carrera en el cos pel qual es
concursa.

Pel que fa a la determinació dels serveis
a què es refereix aquest subapartat 1.2.4,
respecte dels funcionaris que han de parti-
cipar en aquest concurs de trasllats perquè
han perdut la seva destinació definitiva en
compliment de sentència, resolució de re-
curs, per procedir de la situació d’excedèn-
cia forçosa, o per haver-los estat suprimit
expressament el lloc que ocupaven amb
caràcter definitiu es considerarà com a lloc
des del qual participen, l’últim en el qual ha-
gin prestat serveis amb caràcter definitiu, al
qual s’acumularan, si és el cas, els serveis
prestats provisionalment, amb posterioritat,
en altres llocs.

Els funcionaris afectats per la pèrdua de-
finitiva del lloc podran, així mateix, acumu-
lar al lloc de procedència els serveis pres-
tats amb caràcter def in i t iu en e l  l loc
immediatament anterior al de la supressió.
Per al professorat afectat per desplaça-
ments consecutius del lloc de treball, l’acu-
mulació de serveis comprendrà els prestats
amb destinació definitiva als llocs de treball
dels quals, successivament, va ser despla-
çat. En cas que els funcionaris afectats no
hagin ocupat cap altra destinació definitiva
podran acumular, als efectes d’aquest sub-
apartat, 1 punt per cada any amb destina-
ció provisional.

També s’aplicaran aquests criteris als fun-
cionaris que participin des de la destinació
adjudicada en compliment de sanció disci-
plinària de trasllat amb canvi de residència.

Els funcionaris que prestin serveis en la
primera destinació definitiva obtinguda des-

prés d’haver-los estat suprimida amb caràc-
ter definitiu la plaça de la que eren titulars
tindran dret que se’ls consideri com a pres-
tats en el centre des del que concursen els
serveis que acreditin en el centre en què
se’ls va suprimir la plaça i, si s’escau, els
prestats amb caràcter provisional amb pos-
terioritat a la supressió. Aquest mateix cri-
teri s’aplicarà als qui presten serveis en la
primera destinació definitiva obtinguda des-
prés d’haver perdut la seva destinació per
compliment de sentència o resolució de
recurs, o per provenir de la situació d’exce-
dència forçosa.

1.2.5 Els funcionaris de carrera en situ-
ació de provisionalitat es valoraran 1 punt
per cada any de serveis prestats.

Els funcionaris de carrera que participin
per primera vegada amb caràcter voluntari
podran valorar-se 1 punt per cada any de
serveis prestats, si a la sol·licitud de parti-
cipació en aquest concurs de trasllats op-
ten per aquesta puntuació en substitució de
la puntuació corresponent al subapartat
1.2.4. Aquesta opció comportarà la suma
dels anys de serveis prestats en el centre
des del qual participin amb destinació de-
finitiva, així com dels anys de serveis pres-
tats com a funcionaris de carrera en situa-
ció de provisionalitat.

En el cas de no manifestar cap opció a la
sol·licitud de participació, s’entendrà que el
funcionari opta per la puntuació correspo-
nent al subapartat 1.2.4 d’aquest barem.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

1.2.6 Quan la plaça amb caràcter defini-
tiu des de la que es participa tingui la qua-
lificació d’especial dificultat, per estar ubi-
cada en un centre d’atenció educativa
preferent, se sumarà a la puntuació del sub-
apartat 1.2.4 la següent puntuació:

Primer i segon anys: 1,00 punt per ca-
dascun.

Tercer any: 1,50 punts.
Quart i cinquè anys: 2,00 punts per ca-

dascun.
Sisè any: 2,00 punts.
Setè i vuitè anys: 2,00 punts per cadas-

cun.
Novè any: 1,50 punts.
Desè any i següents: 1,00 punt per ca-

dascun.
Les fraccions inferiors a 1 any no es po-

dran comptabilitzar.
Documents justificatius: fotocòpia com-

pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

En els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no es
tindran en consideració els anys en què els

serveis s’hagin prestat simultàniament, ni
tampoc els anys en què aquests serveis
siguin simultanis amb els serveis computa-
bles pels subapartats 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.

En els subapartats 1.2.1, 1.2.4 i 1.2.5 po-
dran ser computats els serveis que s’hagin
prestat en situació de serveis especials
obtinguda a l’empara dels supòsits que
preveu l’article 29.2 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost. També podran ser computats per
aquests subapartats els serveis prestats en
les situacions equivalents als serveis espe-
cials establertes per disposicions anteriors
a la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Igualment,
podrà ser computat per aquests subapartats
el primer any d’excedència per cura de fa-
miliars declarada segons la Llei 39/1999, de
5 de novembre.

La puntuació que s’assigni pel subapar-
tat 1.2.6 sempre es computarà a partir del
curs acadèmic en què el centre en qüestió
hagi estat expressament qualificat com a
centre d’atenció educativa preferent i men-
tre el centre no ho hagi deixat d’estar.

1.3 Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).
1.3.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de doctor en la

titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 5,00 punts

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en el doctorat de
la titulació al·legada per a l’ingrés al cos des
del qual es concursa, 1,00 punt.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Per premi extraordinari en la titulació al·-
legada per a l’ingrés al cos des del qual es
concursa, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol al·legat per a l’in-
grés al cos.

Pel títol de doctor en altres llicenciatures,
3,00 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, si s’escau, de
la certificació d’abonament dels drets d’ex-
pedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8
de juliol de 1988.

Per premi extraordinari en un altre docto-
rat, 0,50 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

Per premi extraordinari en altres llicenci-
atures, 0,25 punts.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica acreditativa corresponent i fotocò-
pia compulsada del títol.

1.3.2 Altres titulacions universitàries.
Es valoraran les titulacions universitàries

de caràcter oficial, com s’indica a continu-
ació:

Titulacions universitàries de primer cicle:
Per la segona i restants diplomatures, en-

ginyeries tècniques, arquitectures tècniques
o altres títols declarats a tots els efectes le-
galment equivalents, i pels estudis corres-
ponents al primer cicle d’una llicenciatura,
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arquitectura o enginyeria, 3,00 punts.
En cap cas es valorarà el primer títol o

estudis d’aquest tipus que tingui el partici-
pant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del pri-
mer títol i també de tots els que s’al·leguin
com a mèrits o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de
juliol de 1988.

En cas d’al·legar la superació dels estu-
dis corresponents al primer cicle, caldrà pre-
sentar la certificació acadèmica respectiva
en la qual es faci constar que s’han cursat
i superat totes les assignatures correspo-
nents a aquest cicle d’una llicenciatura, en-
ginyeria o arquitectura.

Titulacions universitàries de segon cicle:
Pels estudis corresponents al segon ci-

cle d’una llicenciatura, arquitectura i engi-
nyeria, o altres títols declarats legalment
equivalents, 3,00 punts.

En el cas de funcionaris de cossos do-
cents del grup A, no es valorarà el primer
títol o estudis d’aquest tipus que tingui el
participant.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del pri-
mer títol i també de tots els que s’al·leguin
com a mèrits o, en tot cas, de la certifica-
ció d’abonament dels drets d’expedició
d’aquests, d’acord amb l’Ordre de 8 de
juliol de 1988.

A fi que es valorin els estudis de segon
cicle s’ha de presentar fotocòpia compul-
sada del títol o resguard corresponent a la
llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols
declarats equivalents. La presentació
d’aquest documents donarà lloc exclusiva-
ment a la puntuació corresponent al segon
cicle, sense que en cap cas no es consideri
que acreditin implícitament haver cursat el
primer cicle correlatiu. En conseqüència,
perquè també es valori el primer cicle cal-
drà justificar-lo per separat, mitjançant la
presentació d’algun dels documents esmen-
tats en el paràgraf anterior.

1.3.3 Titulacions d’ensenyaments de rè-
gim especial.

Es valoraran les titulacions corresponents
a ensenyaments de règim especial atorga-
des per les escoles oficials d’idiomes i con-
servatoris professionals i superiors de mú-
sica o dansa, en el cas de no haver estat
al·legades com a requisit per a l’ingrés al
cos des del qual es participa, com s’indica
a continuació:

Titulacions de grau mitjà de música i
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música, 1,00 punt

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle elemental, 1,00 punt.

Titulacions de les escoles oficials d’idio-
mes, de cicle superior, 1,00 punt.

La possessió del Certificat d’Aptitud de
l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos
cicles.

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol
al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots
els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot
cas, de la certificació d’abonament dels
drets d’expedició d’aquests, d’acord amb
l’Ordre de 8 de juliol de 1988.

Pel que fa a tot l’apartat 1.3, únicament
podran valorar-se les titulacions amb vali-
desa oficial en l’Estat espanyol.

1.4 Formació i perfeccionament (màxim
5 punts).

1.4.1 Per cursos superats que tinguin
per objecte el perfeccionament sobre els
aspectes científics i didàctics de les espe-
cialitats corresponents a les places a les
quals opti el participant, o relacionats amb
l’organització escolar o amb les noves tec-
nologies aplicades a l’educació, organitzats
pel Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, per les administracions educati-
ves que es trobin en ple exercici de les se-
ves competències en matèria educativa o
per universitats, així com els organitzats per
institucions no lucratives que hagin estat
homologats o reconeguts per les esmen-
tades administracions:

Per cada 10 hores de curs s’assignaran
0,10 punts (màxim 4 punts). A aquests efec-
tes, se sumaran les hores de tots els cur-
sos, i no podrà assignar-se cap puntuació
pel nombre d’hores restant inferior a 10.
Quan els cursos en lloc d’hores, estiguin ex-
pressats en crèdits, s’entendrà que cada
crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les indiqui). En el cas dels
cursos organitzats per institucions no lucra-
tives, a l’esmentada certificació s’hi farà
constar el reconeixement de l’homologació
corresponent del curs que s’al·lega.

1.4.2 Per altres activitats de formació i
perfeccionament en matèria educativa, in-
closa la impartició de cursos, fins a 1 punt
com a màxim.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent.

1.4.3 Per cada especialitat de la que si-
gui titular, corresponent al cos pel qual es
concursa, diferent a la d’ingrés, adquirida pel
procediment d’adquisició de noves especia-
litats, regulat en el títol III del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny o obtinguda mitjançant la
superació d’un concurs oposició convocat
amb anterioritat al 1994, 1,00 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada de la credencial d’adquisició de la
nova especialitat. Quedaran exempts de la
presentació d’aquest document els partici-
pants amb destinació a Catalunya.

—2 Altres mèrits (màxim 20 punts)
2.1 Publicacions (màxim 5 punts).
2.1.1 Per publicacions de caràcter didàc-

tic sobre disciplines objecte del concurs o
directament relacionades amb aspectes
generals o transversals del currículum edu-
catiu o relacionades amb l’organització es-
colar, fins a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents o fotocòpia completa amb la
compulsa, com a mínim, de les pàgines
acreditatives de l’autoria, el dipòsit legal i,
si escau, l’ISBN.

2.1.2 Per publicacions de caràcter cien-
tífic, projectes i innovacions tècniques so-
bre les disciplines objecte del concurs, fins
a 2,50 punts.

Documents justificatius: els exemplars
corresponents o fotocòpia completa amb la
compulsa, com a mínim, de les pàgines
acreditatives de l’autoria, el dipòsit legal i,
si escau, l’ISBN.

Els mèrits al·legats d’acord amb els sub-
apartats 2.1.1 i 2.1.2 només podran ser va-
lorats per un d’aquests.

No seran valorades les publicacions al·-
legades per aquest apartat en les que no hi
figuri l’ISBN i tinguin l’obligatorietat de con-
signar-lo en virtut del que disposa el Decret
2984/1972, de 2 de novembre.

2.1.3 Mèrits artístics (màxim 2,50 punts).
Per premis en exposicions o en concur-

sos d’àmbit autonòmic, nacional o interna-
cional; per composicions estrenades com
autor, publicacions, concerts com a solis-
tes o enregistraments amb dipòsit legal; per
premis en certàmens o en concursos d’àm-
bit autonòmic, nacional o internacional.

Documents justificatius: els programes,
crítiques, els exemplars corresponents i, si
s’escau, l’acreditació dels premis obtinguts.

2.2 Treballs desenvolupats (màxim 10
punts).

2.2.1 Per cada any com a director en
centres públics d’ensenyament secundari,
de batxillerat, de formació professional,
d’ensenyaments artístics, d’idiomes o en els
centres d’ensenyaments integrats als quals
corresponguin les vacants ofertes, 3,00
punts.

Per cada any com a director de serveis
educatius previstos a l’article 18 del Decret
155/1994, de 28 de juny, pel qual es regu-
len els serveis educatius del Departament
d’Ensenyament o en institucions anàlogues
establertes per altres administracions, com
a funcionari de carrera del cos pel qual es
participa, 3,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,25 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquests documents.

2.2.2 Per cada any com a vice-director,
subdirector, secretari, cap d’estudis o equi-
valents en centres públics d’ensenyament
secundari, de batxillerat, de formació pro-
fessional, d’ensenyaments artístics, d’idio-
mes o en els centres d’ensenyaments inte-
grats als quals corresponguin les vacants
ofertes, 2,00 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,16 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o, si s’escau, certificació acre-
ditativa de la continuïtat del càrrec durant
aquest curs. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la
Comunitat Autònoma de Catalunya, a partir
del curs 1988-89, quedaran exempts de la
presentació d’aquest document.
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2.2.3 Per cada any en altres càrrecs di-
rectius en centres públics d’ensenyament
secundari, de batxillerat, de formació pro-
fessional, d’ensenyaments artístics, d’idio-
mes o en els centres d’ensenyaments inte-
grats als quals corresponguin les vacants
ofertes, 1,00 punt.

Les fraccions inferiors a un any es compu-
taran a raó de 0,08 punts per mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on consti la durada real del càrrec.
Els participants que han estat destinats en
centres dependents de la Comunitat Autò-
noma de Catalunya, a partir del curs 1988-
89, quedaran exempts de la presentació
d’aquest document.

2.2.4 Per cada any com a cap de semi-
nari, de departament o de divisió en cen-
tres públics d’ensenyament secundari, de
batxillerat, d’adults, de formació professio-
nal, d’ensenyaments artístics i d’idiomes,
com a assessor de formació permanent o
coordinador d’activitats i serveis escolars,
coordinador d’ESO o coordinador de batxi-
llerat, coordinador de formació professional,
tutor d’aprenentatge, 0,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,04 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del document acreditatiu del nome-
nament, on hi consti la durada real del càr-
rec. Els participants que han estat destinats
en centres dependents de la Comunitat Au-
tònoma de Catalunya, a partir del curs 1988-
89, quedaran exempts de la presentació
d’aquest document.

2.2.5 Per cada any de serveis en un lloc
de treball de l’administració educativa del
mateix o superior nivell de complement de
destinació a l’assignat al cos pel qual par-
ticipa, 1,50 punts.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,12 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament corresponent amb
les diligències de presa de possessió i de
cessament o certificació corresponent i si
s’escau, certificació acreditativa de la con-
tinuïtat en el lloc durant el present curs.

2.2.6 Per cada any de serveis en un
centre qualificat d’atenció educativa prefe-
rent amb destinació provisional o en comis-
sió de serveis, 1 punt.

Les fraccions inferiors a un any es com-
putaran a raó de 0,08 punts per mes com-
plet.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol administratiu amb les dili-
gències de presa de possessió i de ces-
sament o, si s’escau, dels documents
corresponents d’inscripció en els registres
de personal. Els participants que han estat
destinats en centres dependents de la Co-
munitat Autònoma de Catalunya, a partir del
curs 1988-89, quedaran exempts de la pre-
sentació d’aquest document.

Pel que fa als subapartats 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.6, únicament es
computarà el seu exercici com a funcionari
de carrera. En cas d’haver desenvolupat
càrrecs amb simultaneïtat, no podrà acumu-
lar-se la puntuació corresponent.

Pel que fa al subapartat 2.2.6 no es tin-
dran en consideració els serveis que siguin
simultanis amb el subapartat 1.2.6.

Als efectes que preveu el subapartat 2.2.2
es consideraran càrrecs directius equiva-
lents els següents:

Els càrrecs assenyalats en aquest suba-
partat ocupats en seccions de formació pro-
fessional.

Cap d’estudis adjunt.
Cap de residència.
Delegat del cap d’estudis en instituts de

batxillerat o càrrec equivalent en altres co-
munitats autònomes.

Director-cap d’estudis de secció delega-
da.

Director de secció filial.
Director de centre oficial de patronat d’en-

senyament mitjà.
Director en funcions d’extensió d’institut

de batxillerat.
Coordinador pedagògic als instituts d’en-

senyaments secundaris.
Càrrec addicional als instituts d’ensenya-

ments secundaris.
Administrador de centres de formació

professional.
Professor delegat en seccions de forma-

ció professional.
Als efectes previstos al subapartat 2.2.3

es consideraran altres càrrecs directius els
següents:

Vicesecretari.
Delegat-cap d’estudis nocturns en sec-

ció delegada.
Delegat del secretari d’extensions d’ins-

tituts de batxillerat o càrrec equivalent en
altres comunitats autònomes.

Director, cap d’estudis o secretari de cen-
tres homologats amb conveni amb corpo-
racions locals.

Director de col·legi lliure adoptat, amb nú-
mero de registre de personal.

Secretari de centre oficial de patronat
d’ensenyament mitjà.

Pel que fa als subapartats 1.2.1, 1.2.4 i
1.2.5 es valorarà com un any els serveis que
es corresponguin a serveis efectius prestats
des de la data d’inici fins a la data fi del curs
acadèmic.

Pel que fa al subapartat 2.2.4 la valoració
del treball desenvolupat en centres d’adults
només es valorarà quan s’hagin impartit els
mateixos ensenyaments que en els centres
a que es refereix aquest subapartat.

(03.290.129)

RESOLUCIÓ ENS/3142/2003, de 17 d’oc-
tubre, de convocatòria de concurs per al
personal funcionari del cos de mestres per
tal de proveir llocs de treball vacants en
centres públics d’ensenyaments infantil i pri-
mari i de primer cicle de l’ESO en centres
d’ensenyament secundari.

D’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional vuitena de la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre (BOE núm. 307,
de 24.12.2002), de qualitat de l’educació,
les administracions educatives competents
convocaran periòdicament concursos de
trasllats d’àmbit nacional.

Atès que el Reial decret 2112/1998, de 2
d’octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998),
pel qual es regulen els concursos de tras-
llats d’àmbit nacional per a la provisió de
places corresponents als cossos docents,
fixa en dos anys la periodicitat d’aquestes
convocatòries i, com sigui que el darrer
concurs ha estat d’àmbit nacional, enguany
escau convocar concurs autonòmic per tal
de proveir llocs de treball vacants en cen-
tres públics d’ensenyaments infantil i primari
i de primer cicle de l’ESO en centres d’en-
senyament secundari, en l’àmbit de Ca-
talunya, per al personal funcionari del cos
de mestres.

En conseqüència, s’anuncia la convoca-
tòria del concurs de trasllats i processos
previs, a la qual són aplicables el Reial de-
cret 895/1989, de 14 de juliol (BOE núm.
172, de 20.7.1989), modificat pel Reial
decret 1664/1991, de 8 de novembre (BOE
núm. 280, de 22.11.1991) i, l’esmentat Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual
es regula la provisió de llocs de treball en
centres docents que imparteixen els ense-
nyaments establerts a la LOGSE.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

—1 Anunciar la convocatòria per tal que
els funcionaris del cos de mestres puguin
participar en el concurs de trasllats i pro-
cessos previs per proveir llocs de treball en
centres públics dependents del Departa-
ment d’Ensenyament d’educació infantil i
primària i de primer cicle de l’ESO en cen-
tres d’ensenyament secundari en l’àmbit de
Catalunya.

Concurs de trasllats i processos previs:

Fase 1
a) Procés previ de readscripció en el ma-

teix centre de destinació definitiva.

Fase 2
b) Procés previ de dret preferent a muni-

cipi o zona.

Fase 3
c) Concurs de trasllats

—2 Aquest concurs de trasllats i els pro-
cessos previs es regiran per les bases que
s’inclouen en l’annex 1 d’aquesta Resolu-
ció.

—3 Delegar la competència de resoldre
aquesta convocatòria a la directora general
de Recursos Humans.

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

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

Barcelona, 17 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases del concurs de trasllats i els proces-
sos previs

I Normes generals de participació

—1 Els llocs de treball en centres públics
dependents del Departament d’Ensenya-
ment d’ensenyaments infantil i primari i del
primer cicle de l’ESO en centres d’ensenya-
ment secundari objecte de provisió d’aquest
concurs són els següents i tenen assignats
els codis que s’especifiquen:

Educació infantil i primària

Codi Lloc de treball

INF Educació infantil
PRI Educació primària
PAN Educació primària, anglès
PFR Educació primària, francès
PEF Educació primària, educació física
PMU Educació primària, música
EES Educació especial
ALL Audició i llenguatge

Primer cicle de l’ESO

Codi Lloc de treball

GE Ciències socials
CN Ciències de la naturalesa
MA Matemàtiques
LC Llengua catalana i literatura
LE Llengua castellana i literatura
AN Llengua estrangera: anglès
FR Llengua estrangera: francès
EF Educació física
MU Música
DI Educació visual i plàstica
TEC Tecnologia
PSI Pedagogia terapèutica

—2 És requisit indispensable per poder
accedir als llocs de treball en centres d’en-
senyaments infantil i primari i del primer cicle
de l’ESO en centres d’ensenyament secun-
dari mitjançant la participació en el concurs
de trasllats i els processos previs, complir
els requisits d’especialització establerts en
el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol,
modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8
de novembre, i a l’Ordre de 26 de juny de
1991 (DOGC núm. 1465, de 10.7.1991), per
ocupar els antics llocs de treball d’EGB equi-
valents d’acord amb la correspondència es-
tablerta en l’article 10 del Decret 67/1996,
de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de
23.2.1996), modificat pel Decret 214/2001,
de 24 de jul iol (DOGC núm. 3446, de
6.8.2001).

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

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

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

Cossos de professors d’ensenyaments se-
cundaris

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

cació física.
Psicologia i pedagogia: educació especi-

al, pedagogia terapèutica.

Els participants també podran obtenir
destinació en llocs corresponents a l’espe-
cialitat obtinguda pel procediment convocat
per la Resolució de 4 d’octubre de 2001
(DOGC núm. 3491, d’11.10.2001), de con-
vocatòria del procediment per a l’adquisi-
ció de l’habilitació extraordinària per impar-
tir en l’àmbit de Catalunya una de les
especialitats del cos de mestres.

Aquesta habilitació dóna dret a sol·licitar
vacants corresponents a l’especialitat sens
perjudici de la prioritat dels mestres que
hagin obtingut l’especialitat mitjançant un
procediment selectiu o bé disposin del re-
coneixement de capacitació corresponent
que hi seran destinats de manera preferent
per davant dels habilitats.

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

disposicions abans esmentades i durant el
mateix termini.

A l’efecte de participar en el concurs de
trasllats i processos previs que regula
aquesta Resolució, les sol·licituds de reco-
neixement de la capacitació es podran pre-
sentar fins a l’últim dia del termini de pre-
sentació de sol·licituds, segons el model
normalitzat que les delegacions territorials
tindran a disposició dels interessats. Junta-
ment amb les sol·licituds s’haurà de presen-
tar la documentació justificativa d’estar en
possessió o en condicions d’obtenir per
haver finalitzat els estudis corresponents els
títols, diplomes i/o certificats corresponents,
llevat que aquests ja estiguin enregistrats al
Registre informàtic de personal del Depar-
tament d’Ensenyament.

A més d’aquesta possibilitat de fer una
sol·licitud de capacitació específica, cal tenir
en compte les consideracions següents:

a) Si al Registre informàtic de personal
està gravada la titulació que dóna dret a una
capacitació però aquesta no ha estat sol·-
licitada i l’interessat no la té reconeguda, en
sol·licitar llocs de treball d’aquesta especi-
alitat demana implícitament la capacitació,
la qual se li reconeixerà i gravarà al registre.
No serà necessari que presenti la documen-
tació justificativa de la titulació.

b) Si l’interessat vol participar en les fa-
ses del concurs a què es refereix aquest
annex 1 per una especialitat d’una titulació
que posseeix i que no està gravada en el
Registre informàtic de personal, haurà de
presentar la documentació justificativa de la
titulació i sol·licitar llocs de treball de l’es-
pecialitat desitjada. D’aquesta manera està
sol·licitant implícitament la capacitació, la
qual se li reconeixerà i gravarà al registre.

c) Si alguna de les titulacions presenta-
des a l’efecte d’acreditar el requisit d’espe-
cialitat per ocupar determinats llocs de tre-
ball es vol al·legar també com a mèrit, caldrà
fer-ho constar expressament en l’apartat
corresponent de la declaració de mèrits.

d) Els participants que hagin adquirit l’ha-
bilitació extraordinària podran demanar l’es-
pecialitat corresponent sense necessitat que
presentin cap documentació acreditativa.

—3 De conformitat amb el que preveuen
l’article 6 del Reial decret 895/1989, de 14
de juliol, i el Decret 244/1991, de 28 d’oc-
tubre (DOGC núm. 1524, de 29.11.1991),
sobre el coneixement de les dues llengües
oficials per a la provisió de llocs de treball
docent de centres públics d’ensenyament
no universitari a Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament, tots els llocs
de treball objecte de provisió pel concurs
que regula l’annex 1 d’aquesta Resolució
requereixen coneixements de llengua cata-
lana, llengua castellana i, si escau, llengua
aranesa a Era Val d’Aran.

En conseqüència, els mestres que sol·-
licitin ocupar aquests llocs de treball mitjan-
çant la participació en aquest concurs hau-
ran d’acreditar que posseeixen el certificat
de nivell de suficiència (C) o el certificat de
nivell superior (D) de català, o qualsevol dels
títols, diplomes i certificats considerats equi-
valents als esmentats certificats de català,
llevat d’aquells que hagin obtingut la idone-
ïtat especial per impartir l’ensenyament en
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llengua catalana, per resolució de la Direc-
ció General d’Ordenació Educativa o per
haver superat el concurs oposició d’accés
al cos de mestres o el concurs oposició
d’accés a cossos docents d’ensenyament
secundari a partir de 1991.

Igualment hauran d’acreditar el nivell ade-
quat oral i escrit de la llengua aranesa per
ocupar els llocs de treball a Era Val d’Aran.

—4 En compliment d’allò que estableix el
punt 2 de la disposició transitòria 4 de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, un
cop transcorreguts els primers deu anys de
vigència d’aquesta Llei, les vacants del pri-
mer cicle de l’ESO s’oferiran en cada una
de les fases previstes a l’apartat 1 d’aques-
ta Resolució al personal funcionari del cos
de mestres que va ingressar en processos
selectius d’accés convocats amb anteriori-
tat a l’any 1998.

Així mateix, pot participar per traslladar-se
a aquests llocs el personal funcionari del cos
de mestres que actualment ocupi aquests
tipus de llocs amb caràcter definitiu.

—5 Les fases en què es detallen el con-
curs i els processos previs a l’apartat 1
d’aquesta Resolució impliquen una prelació
en l’adjudicació de les vacants i de les re-
sultes, de tal manera que no es podrà ad-
judicar un lloc de treball a un mestre que
participi en un dels processos, si existeix un
altre sol·licitant del mateix lloc de treball en
un procés o fase anterior, i amb més dret a
obtenir-lo.

—6 La participació simultània en les dife-
rents fases serà compatible. Caldrà emple-
nar una única sol·licitud a escollir entre els
dos models normalitzats que es poden uti-
litzar.

El model núm. 1 pot ser triat per aquells
participants que van concursar en el darrer
concurs de trasllats, les condicions dels
quals no hagin variat respecte del concurs,
convocat per la Resolució ENS/2962/2002,
de 14 d’octubre (DOGC núm. 3744, de
21.10.2002), en el qual es demana recupe-
rar íntegrament la sol·licitud formalitzada en
l’esmentat concurs (barem, especialitats i
peticions de totes i cada una de les fases o
convocatòries d’aquell concurs en el qual
va participar), tenint en compte que se’ls in-
crementarà la puntuació corresponent al
temps transcorregut a efectes del còmput
de l’antiguitat. En el cas d’aquells partici-
pants que tinguin informat en el Registre in-
formàtic de personal d’aquest Departament,
el grau elemental de música i/o dansa, se’ls
incrementarà automàticament la puntuació
corresponent en l’apartat g.7) de la base 25
de l’annex 1.

En cas que, algun concursant demani re-
cuperar íntegrament la sol·licitud i no hagués
participat en el concurs convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002),
quedarà en situació de no participació en
aquest concurs.

Quan la participació sigui forçosa en la
fase 3 (concurs de trasllats) hi participarà
d’ofici i concursarà amb 0 punts.

El model núm. 2 l’utilitzaran els concur-
sants que no desitgin o no puguin acollir-se

a la recuperació íntegra de la sol·licitud feta
en l’esmentat darrer concurs, en el qual
faran constar les fases per les quals es
participa i les peticions s’atendran seguint
l’ordre de prelació que s’expressa en la base
anterior. El fet d’obtenir destinació en una
de les fases del concurs comportarà l’anul·-
lació de les sol·licituds en la posterior o
posteriors.

Aquells participants que, fent ús del model
núm. 2, sol·licitin recuperar íntegrament el
barem, amb l’increment que correspongui
als apartats dels serveis prestats fins l’últim
dia de termini de presentació de sol·licituds,
en el cas que tinguin informat en el Registre
informàtic de personal d’aquest Departa-
ment el grau elemental de música i/o dan-
sa, se’ls incrementarà la puntuació pertinent
en l’apartat g.7) de la base 25 de l’annex 1
si així ho fan constar a la sol·licitud.

Cal tenir en compte que els mestres que
demanin recuperar barem, pel model núm.
2 de sol·licitud establert, i no hagin partici-
pat en el darrer concurs, convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), no
se’ls podrà informar cap puntuació i, per
tant, participaran amb zero punts, tot i que
al·leguin i justifiquin mèrits. Aquells mestres
que havent concursat en l’esmentat concurs
van participar-hi sense cap puntuació i de-
manin recuperar barem, només se’ls infor-
marà el temps transcorregut entre els dos
concursos a efectes del còmput de l’anti-
guitat, i, només en el cas que al·leguin i, si
escau, justifiquin nous mèrits obtinguts amb
posterioritat a l’esmentat darrer concurs,
se’ls afegirà la puntuació corresponent a
aquests mèrits.

Els mestres que utilitzin aquest model
núm. 2 podran sol·licitar recuperar totes les
especialitats i peticions corresponents a
l’àmbit de Catalunya que van demanar en
el concurs esmentat en el paràgraf anterior.

En el cas que demanin recuperar petici-
ons i no varen participar en l’esmentat con-
curs, no tindran cap petició formalitzada i,
per tant, els concursants voluntaris no ob-
tindran cap destinació. Els mestres que hi
han de participar de manera forçosa, se’ls
adjudicarà d’ofici, si escau, un centre de
l’àmbit de Catalunya.

—7 En el concurs de trasllats i els proces-
sos previs s’adjudicaran els llocs de treball
vacants per centre i especialitat que es
produeixin fins al 31 de desembre de 2003
en els centres d’ensenyaments infantil i
primari, en les zones escolars rurals i en els
centres d’ensenyament secundari pel que
fa als llocs reservats a mestres del primer
cicle de l’ESO. També s’adjudicaran les
vacants que es produeixin com a conse-
qüència de les jubilacions de què es tingui
constància fins a la data de publicació de
les vacants definitives del concurs i les re-
sultants de la resolució de les diferents fa-
ses del concurs esmentat.

Totes les vacants i resultes a què es fa
referència hauran de correspondre a llocs
de treball el funcionament dels quals estigui
previst en la planificació escolar.

Abans de la resolució provisional, la Di-
recció General de Recursos Humans farà
públiques en el Diari Oficial de la Generali-

tat de Catalunya les vacants provisionals a
l’efecte d’aquest concurs i, amb anteriori-
tat a la resolució definitiva, les vacants de-
finitives.

S’eliminaran les vacants anunciades quan
s’hi produeixi un error de definició o es tracti
d’un lloc el funcionament del qual no esti-
gui previst en la planificació escolar.

II Fase 1: procés previ de readscripció
en el mateix centre de destinació definitiva.

Participants

—8 Aquest procés comprèn el procedi-
ment d’adscripció al centre de destinació
definitiva previst al Reial decret 895/1989,
de 14 de juliol, modificat pel Reial decret
1664/1991, de 8 de novembre, amb els par-
ticipants següents:

a) Poden participar els mestres afectats
per la pèrdua definitiva del lloc que ocupa-
ven en el centre.

b) Poden participar, d’acord amb la dis-
posició final 2 bis del Reial decret 895/1989,
de 14 de juliol, modificat pel Reial decret
1664/1991, de 8 de novembre, els mestres
que romanen en els llocs de treball als quals
van ser adscrits en virtut de l’Ordre de 22
de maig de 1990 (DOGC núm. 1297, de
25.5.1990) i que no han obtingut un altre
lloc de treball per cap dels procediments
ordinaris de provisió. També hi poden par-
ticipar els mestres que, a resultes de la seva
participació en el procés d’adscripció con-
vocat per la Resolució de 30 de desembre
de 1997 (DOGC núm. 2560, de 20.1.1998),
van obtenir destinació definitiva en un lloc
de treball o centre diferent d’aquell des del
qual participaven, o els que, procedents de
la supressió definitiva del seu lloc de treball,
van obtenir una nova destinació definitiva
per aquest procés. La nova adscripció, cas
d’obtenir-se per aquesta fase, suposarà que
el mestre decau en el dret a una ulterior
adscripció en el centre per aquesta fase.

Vacants

—9 Aquesta fase 1 es resoldrà sobre les
vacants anunciades i sobre les resultes de
qualsevol dels processos del concurs que
regula el present annex 1 d’aquesta Reso-
lució.

Totes les vacants i resultes a què es fa
referència hauran de correspondre a llocs
de treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació escolar.

Prioritats

—10 L’ordre de prioritat en la fase 1 esta-
rà determinat pel cas en què es troben com-
presos els participants, segons l’ordre de
prelació següent:

Primer: mestres afectats per pèrdua de-
finitiva de la destinació.

Segon: mestres definitius del centre a què
fa referència la base 8.b).

Dins de cadascun d’aquests grups, l’or-
dre de prioritat en l’obtenció de la reads-
cripció serà el de major antiguitat amb des-
tinació definitiva ininterrompuda en el centre
com a funcionari de carrera. En cas d’em-
pat es tindran en compte els serveis en el
cos i, finalment, l’any del procés selectiu
d’ingrés al cos i, dintre d’aquest, el número
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d’ordre més baix obtingut en el procés se-
lectiu.

Als efectes del còmput de l’antiguitat en
el centre es comptabilitzarà el temps de per-
manència en comissió de serveis, i altres
situacions administratives que no hagin
suposat la pèrdua de destinació definitiva.

Als efectes d’adscripció, l’antiguitat dels
mestres amb destinació en un centre a re-
sultes d’integració, segregació, desglossa-
ment o trasllat parcial o total d’un altre serà
la referida al centre d’origen. L’antiguitat dels
mestres la destinació anterior dels quals va
ser suprimida es computarà de la mateixa
manera. En el cas de mestres afectats per
successives supressions, s’acumularan els
serveis prestats amb caràcter definitiu en els
centres que successivament van ser supri-
mits.

Els mestres que participin en la readscrip-
ció a centre que tinguin la capacitació reco-
neguda d’una especialitat concursaran per
davant dels que l’hagin obtinguda pel pro-
cés d’habilitació extraordinària dins de cada
grup de prioritat dels que assenyala aques-
ta base.

Sol·licituds

—11 Els participants en la readscripció
dins el mateix centre podran escollir entre:

1. Demanar recuperar íntegrament la sol·-
licitud formalitzada que van utilitzar en el dar-
rer concurs de trasllats convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002),
(barem, especialitats i peticions de totes i
cada una de les fases o convocatòries en
què van participar), tenint en compte que
se’ls incrementarà la puntuació correspo-
nent al temps transcorregut a efectes del
còmput de l’antiguitat, per la qual cosa,
hauran d’utilitzat el model núm. 1. Només
podran fer ús d’aquest model núm. 1 aquells
participants, la situació dels quals no hagi
canviat respecte de l’esmentat darrer con-
curs.

En cas que, algun concursant demani re-
cuperar íntegrament la sol·licitud i no hagués
participat en el concurs convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002),
quedarà en situació de no participació en
aquesta fase.

2. Emplenar el model normalitzat núm. 2
de la sol·licitud, aquells participants que no
puguin o no vulguin acollir-se a la recupera-
ció íntegra de la sol·licitud feta en el darrer
concurs, atenent les bases 30 i 32 d’aquest
annex 1 quant a la formalització de la sol·-
licitud, indicant l’ordre de preferència de les
especialitats a les quals desitgen ser reads-
crits.

No es tindran en compte les especialitats
per a les quals no tinguin el reconeixement
de la capacitació o l’habilitació extraordinà-
ria.

III Fase 2: procés previ de dret prefe-
rent a municipi o a zona

Participants

—12 Per una sola vegada i amb ocasió de
vacant, tindran dret preferent a obtenir des-
tinació en un lloc de treball de centres do-
cents d’un municipi o zona determinada els

mestres que es trobin en algun dels casos
següents:

a) Els que en virtut d’una resolució admi-
nistrativa ferma tinguin reconegut el dret a
obtenir destinació en un municipi o a recu-
perar-la on l’havien tinguda abans.

b) Aquells als quals s’hagi suprimit el lloc
de treball que exercien amb caràcter defini-
tiu en el mateix municipi.

c) Els destinats en centres públics espa-
nyols a l’estranger que hagin de reincorpo-
rar-se a una nova destinació a l’inici del curs
2004-2005, als quals el Reial decret 1027/
1993, de 25 de juny (BOE núm. 187, de
6.8.1993), reconeix el dret a ocupar quan
retornin a Espanya un lloc de treball al
municipi o zona on van tenir la seva desti-
nació definitiva.

d) Els que, amb pèrdua de la plaça do-
cent que tenien amb caràcter definitiu, van
passar a ocupar un altre lloc a l’Administra-
ció, mantenint la seva situació de servei actiu
en el cos de mestres, sempre que hagin
cessat en aquest altre lloc.

Els mestres que es trobin en algun dels
casos abans assenyalats podran optar per
exercitar aquest dret en la zona o en qual-
sevol dels municipis compresos en l’àmbit
de la zona, en l’ordre de prelació de muni-
cipis i especialitats que el sol·licitant deter-
mini.

Per accedir al dret preferent serà neces-
sari:

1. Que el dret a destinació en el municipi
o zona es fonamenti en un nomenament re-
alitzat per a aquesta mitjançant el procedi-
ment normal de provisió.

2. Que hi hagi un lloc de treball vacant o
resulta en el municipi o en la zona sol·licitats,
sempre que s’estigui legitimat per exercir-lo
i es posseeixin els coneixements de llengua
catalana, llengua castellana i, si escau, llen-
gua aranesa a Era Val d’Aran a què es re-
fereix la base 3.

D’acord amb la disposició addicional 6.2
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre,
els mestres que participin pel dret preferent
han de sol·licitar tots els centres del muni-
cipi o zona corresponent i totes les especi-
alitats per a les quals estan capacitats o
tenen l’habilitació extraordinària. Amb caràc-
ter voluntari, podran incloure peticions de
llocs de treball de caràcter itinerant del
municipi o zona, de centres específics
d’educació especial i de centres d’atenció
educativa preferent.

Si no els correspon cap de les peticions
de centres i especialitats demanades, se’ls
afegirà la resta de peticions de centres no
demanades i aquelles especialitats per a les
quals estiguin capacitats o tinguin l’habili-
tació extraordinària, i seran destinats lliure-
ment a una vacant del municipi o, si escau,
de la zona per la qual han exercit el dret,
llevat d’aquelles les que comportin itineràn-
cia, les de centres específics d’educació
especial i d’atenció educativa preferent, que
només seran adjudicades quan els partici-
pants les demanin expressament.

L’exercici del dret preferent per accedir
als llocs de treball itinerants de les zones
escolars rurals s’entendrà referit al municipi
on aquestes zones tenen la seu.

D’acord amb l’article 20 del Reial decret
895/1989, de 14 de juliol, modificat pel Reial

decret 1664/1991, de 8 de novembre, i la
disposició addicional sisena del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre, tots els mes-
tres que desitgin fer ús del dret preferent, i
fins que l’assoleixin, hauran de participar en
totes les convocatòries que realitzi a aquest
efecte el Departament d’Ensenyament; en
cas contrari es considerarà que han decai-
gut en aquest dret. Aquesta participació és
independent del fet que hagin obtingut una
destinació definitiva per la seva participació
en la fase del concurs de trasllats i del temps
que portin ocupant aquest lloc amb caràc-
ter definitiu.

Vacants

—13 Es resoldrà sobre les vacants anun-
ciades i sobre les resultes de totes les fases
del concurs que regula aquest annex 1.

Totes les vacants i resultes a què es fa
referència hauran de correspondre a llocs
de treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació escolar.

Prioritats

—14 L’ordre de prioritat en l’obtenció de
la destinació serà donat pel mateix ordre en
què els diferents grups de situacions figu-
ren detallats a la base 12 d’aquest annex 1.

Quan hi hagi més d’un mestre dintre d’un
mateix apartat amb dret preferent al mateix
municipi o zona, la prioritat entre ells la de-
terminarà la major puntuació derivada de
l’aplicació del barem de la base 25 d’aquest
annex 1.

Dins el procés previ de dret preferent tin-
dran prioritat els mestres que tinguin la ca-
pacitació reconeguda d’una especialitat
respecte dels que l’hagin obtinguda pel
procés d’habilitació extraordinària.

—15 La destinació a centre concret, se’ls
adjudicarà en concurrència amb els partici-
pants del concurs de trasllats, i es determi-
naran les prioritats pel mateix barem que
estableix la base 25 d’aquest annex 1.

Sol·licituds

—16 Els qui desitgin fer ús del dret prefe-
rent a un municipi o zona podran escollir
entre:

1. Demanar recuperar íntegrament la
sol·licitud formalitzada, en cas que parti-
cipessin en el darrer concurs de trasllats
convocat per la Resolució ENS/2962/2002,
de 14 d’octubre (DOGC núm. 3744, de
21.10.2002) (barem, especialitats i peticions
de totes i cada una de les fases o convoca-
tòries en què van participar), tenint en comp-
te que se’ls incrementarà la puntuació cor-
responent al temps transcorregut a efectes
del còmput de l’antiguitat, per la qual cosa
hauran d’utilitzar el model núm. 1. Només
podran fer ús d’aquest model núm. 1 aquells
participants, la situació dels quals no hagi
canviat respecte de l’esmentat darrer con-
curs.

Aquells participants que tinguin informat
en el  Registre informàtic de personal
d’aquest Departament el grau elemental de
música i/o dansa, se’ls incrementarà auto-
màticament la puntuació corresponent en
l’apartat g.7) de la base 25.

En cas que, algun concursant demani re-
cuperar íntegrament la sol·licitud i no hagués
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participat en el concurs convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002),
quedarà en situació de no participació en
aquest concurs.

2. Emplenar el model normalitzat núm. 2
de sol·licitud aquells participants que no
puguin o no vulguin acollir-se a la recupera-
ció íntegra de la sol·licitud feta en el darrer
concurs, atenent les bases 30 i 32 d’aquest
annex 1, quant a la formalització de la sol·-
licitud, consignant en els apartats corres-
ponents el municipi o la zona en la qual
sol·licitin exercir el dret preferent i, per or-
dre de preferència, totes les especialitats re-
conegudes per capacitació i/o habilitació ex-
traordinària que posseeixin.

Aquells participants que sol·licitin recupe-
rar íntegrament el barem, amb l’increment
que correspongui als apartats dels serveis
prestats fins l’últim dia de termini de pre-
sentació de sol·licituds, en el cas que tin-
guin informat en el Registre informàtic de
personal d’aquest Departament el grau ele-
mental de música i/o dansa, se’ls incremen-
tarà la puntuació pertinent en l’apartat g.7)
de la base 25 de l’annex 1 si així ho fan
constar a la sol·licitud.

Cal tenir en compte que els mestres que
demanin recuperar barem, per qualsevol
dels models de sol·licitud establerts, i no
hagin participat en el darrer concurs, con-
vocat per la Resolució ENS/2962/2002, de
14 d’octubre, (DOGC núm. 3744, de
21.10.2002), no se’ls podrà informar cap
puntuació i, per tant, participaran amb zero
punts, tot i que al·leguin i justifiquin mèrits.
Aquells mestres que havent concursat en
l’esmentat concurs van participar-hi sense
cap puntuació i demanen recuperar barem,
se’ls informarà el temps transcorregut en-
tre els dos concursos a efectes del còmput
de l’antiguitat i, només en el cas que al·-
leguin i, si escau, justifiquin nous mèrits
obtinguts amb posterioritat a l’esmentat
darrer concurs, se’ls afegirà la puntuació
corresponent a aquests mèrits.

Els mestres que utilitzin aquest model
núm. 2 podran sol·licitar recuperar totes les
especialitats i peticions corresponents a
l’àmbit de Catalunya que van demanar en
el concurs esmentat en el paràgraf anterior.

En el cas que demanin recuperar petici-
ons i no hagin participat en l’esmentat con-
curs, no tindran cap petició formalitzada i,
per tant, els concursants no obtindran cap
destinació.

Per obtenir centre concret, hauran d’es-
pecificar a la relació de peticions, segons
les seves preferències, tots els centres del
municipi o, si escau, de la zona; en aquest
últim cas, agrupats per blocs homogenis de
municipis. En l’imprès de sol·licitud, al cos-
tat de cada petició, vindran consignades les
sigles DP (dret preferent).

IV Fase 3: concurs de trasllats

Participants

—17 Podrà participar en el concurs de
trasllats el personal funcionari de carrera del
cos de mestres sempre que reuneixi els
requisits per fer-ho.

Els mestres amb destinació definitiva
només podran participar-hi si, a la finalit-

zació del curs escolar 2003-2004, han
transcorregut almenys dos anys des de la
presa de possessió de la darrera destina-
ció.

Els funcionaris dependents d’altres admi-
nistracions educatives poden sol·licitar des-
tinació a centres de Catalunya sempre que
la convocatòria per la qual van accedir al
cos docent no els exigís l’obtenció de la
primera destinació definitiva en el respectiu
àmbit territorial.

Estan obligats a participar en el concurs
els mestres que no tinguin destinació defi-
nitiva com a conseqüència de:

a) Resolució ferma d’expedient discipli-
nari.

b) Compliment de sentència o resolució
de recurs.

c) Supressió del lloc de treball que ocu-
paven amb caràcter definitiu.

d) Reingrés amb destinació provisional.
e) Excedència forçosa.
f) Suspensió de funcions, una vegada

complerta la sanció.
g) Els mestres procedents de l’estranger

que s’hagin d’incorporar al curs 2003-2004
i anteriors o de la funció d’Inspecció Edu-
cativa i causes anàlogues que hagin impli-
cat la pèrdua del lloc de treball que ocupa-
ven amb caràcter definitiu.

El personal funcionari que es trobi en la
situació d’excedència voluntària que pre-
veu l’article 86.2.a) 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), i els
suspesos, podran participar sempre que
a la finalització del curs escolar en què es
realitza la convocatòria hagin transcorre-
gut els dos anys des que van passar a la
s i tuació d’excedència voluntàr ia o e l
temps de durada de la sanció disciplinà-
ria, respectivament.

h) Així mateix, estan obligats a participar
en el concurs els mestres propietaris provi-
sionals que, estant en servei actiu, mai no
hagin obtingut destinació definitiva.

—18 Els mestres compresos en els casos
a què fa referència la base 17.a), 17.d) i
17.h), si no participen en el concurs o no
obtenen cap destinació de les sol·licitades,
seran destinats d’ofici, en el cas que hi hagi
vacants, a un centre de Catalunya, sempre
que compleixin els requisits exigits pel que
fa a la capacitació reconeguda i/o a l’habi-
litació extraordinària i al requisit lingüístic.

En cap cas no s’adjudicarà d’ofici una
destinació a llocs de treball de caràcter iti-
nerant ni dels centres d’educació especial
o d’atenció educativa preferent.

—19 Els mestres amb destinació provisi-
onal com a conseqüència de compliment de
sentència o resolució de recurs, o de su-
pressió del lloc de treball del qual eren titu-
lars, o del transcurs del temps pel qual van
ser adscrits a llocs de treball docents espa-
nyols a l’estranger o a la funció d’inspecció
educativa, si no participen en el concurs
seran destinats d’ofici, en ocasió de vacant,
pel Departament d’Ensenyament, seguint el
procediment que indica la base 18 d’aquest
annex 1.

—20 Els mestres en situació d’excedèn-
cia forçosa, en el cas que no participin en
el concurs, seran declarats en la situació
d’excedència voluntària que regula l’article
86.2.a) 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 matè-
ria de funció pública.

En el cas que hi participin i no assoleixin
cap destinació de les sol·licitades en les tres
primeres convocatòries, seran destinats
d’ofici pel Departament d’Ensenyament,
seguint el procediment que indica la base
18 d’aquest annex 1.

—21 Els mestres compresos en el cas que
recull la base 17.f) d’aquest annex 1, si no
participen en el concurs, seran declarats en
situació d’excedència voluntària per interès
particular.

En el cas que hi participin i no assoleixin
cap destinació de les sol·licitades seran
destinats d’ofici pel Departament d’Ense-
nyament de la manera que s’expressa a la
base 18 d’aquest annex 1.

—22 Aquells mestres que no hagin obtin-
gut cap dels llocs de treball sol·licitats i que
hagin de ser destinats d’ofici a un centre de
l’àmbit de Catalunya, se’ls afegirà la resta
de peticions de centres i especialitats per a
les quals tinguin la capacitació i/o habilita-
ció extraordinària reconegudes.

En cap cas no serà procedent l’adjudica-
ció d’ofici, de conformitat amb les bases an-
teriors, si els mestres han obtingut destina-
ció definitiva en concursos o procediments
de provisió a llocs no compresos en l’àmbit
del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol,
modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8
de novembre, i el Reial decret 2112/1998,
de 2 d’octubre, abans de la resolució defi-
nitiva d’aquest concurs.

Dret de concurrència i/o consort

—23 El dret de concurrència i/o consort
que estableix l’article 28 del Reial decret
895/1989, de 14 de juliol, modificat pel Reial
decret 1664/1991, de 8 de novembre, no-
més el podran exercir mestres amb desti-
nació definitiva que reuneixin els requisits
que exigeix aquest concurs, i que només
participin per la fase 3 (concurs de trasllats).

S’entén per dret de concurrència i/o con-
sort la possibilitat que diferents mestres con-
dicionin la seva participació voluntària en el
concurs a l’obtenció de destinació en un o
diferents centres d’una província determi-
nada.

Aquest dret tindrà les particularitats se-
güents:

a) Els mestres hauran d’efectuar les se-
ves peticions de centres i/o municipis d’una
única província, la mateixa per a cada grup
de concurrents.

b) El nombre màxim de mestres que po-
den participar sol·licitant aquest dret com a
concurrents és de quatre. Cada participant
haurà de presentar una sol·licitud.

c) L’adjudicació de destinació a aquests
mestres es realitzarà entre els llocs de tre-
ball vacants inicials objecte de provisió
d’acord amb el que determina la base 24
d’aquest annex 1. En el cas que no obtin-
guin destinació per aquest procediment tots
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els mestres d’un mateix grup de concur-
rents, la seva sol·licitud serà desestimada.

Vacants

—24 Aquesta fase 3 es resoldrà sobre les
vacants anunciades i sobre les resultes de
qualsevol dels processos i fases regulats per
aquest concurs, a excepció feta del dret de
concurrència on només s’adjudicaran va-
cants inicials.

Totes les vacants i resultes a què es fa
referència hauran de correspondre a llocs
de treball el funcionament dels quals estigui
previst a la planificació escolar.

Prioritats

—25 El concurs es resoldrà d’acord amb
el barem de mèrits que s’indica a continu-
ació. L’adjudicació de llocs de treball es
realitzarà, en tot cas, atenent les peticions
i els mèrits al·legats pels concursants.

Barem:
a) Temps de permanència ininterrompu-

da com a funcionari de carrera amb desti-
nació definitiva en el centre des del qual
participa.

1. Pel primer, segon i tercer any: 1 punt
per any.

Pel quart any: 2 punts.
Pel cinquè any: 3 punts.
Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 4

punts per any.
Per l’onzè i següents: 2 punts per any.
Les fraccions d’any es computaran de la

manera següent: la fracció de sis mesos o
superior, com un any complet; la fracció
inferior a sis mesos no es computa.

2. Per als mestres amb destinació defi-
nitiva en un lloc de treball docent de caràc-
ter singular, la puntuació d’aquest apartat
la donarà el temps de permanència ininter-
rompuda en el lloc de treball des del qual
se sol·licita.

3. Els mestres que tenen la destinació de-
finitiva en un centre, per integració o des-
glossament, o trasllat total o parcial d’un
altre, comptaran, als efectes d’aquest apar-
tat, la referida al seu centre d’origen.

4. Per als mestres en adscripció tempo-
ral a centres públics espanyols a l’estran-
ger, en adscripció a la funció d’inspecció
educativa o en casos anàlegs, la puntuació
d’aquest apartat estarà donada pel temps
de permanència ininterrompuda en l’ads-
cripció esmentada. Aquest mateix criteri se
seguirà amb els mestres que van ser nome-
nats per a llocs o altres serveis d’investiga-
ció i suport a la docència de l’Administració
educativa, sempre que el nomenament hagi
comportat la pèrdua del seu lloc de treball
docent anterior.

Quan hagin cessat en la seva adscripció
i s’hagin incorporat a l’àmbit territorial cor-
responent, de conformitat amb l’article 25
del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol,
s’entendrà com a centre des del qual es
participa a l’efecte del concurs de trasllats
l’adscripció esmentada, a la qual s’acumu-
larà, si escau, el temps de serveis prestat
provisionalment, amb posterioritat, en qual-
sevol altre centre.

5. Per als mestres que participen en el
concurs des de la situació de provisionalitat
per la supressió de la unitat o lloc de treball
que ocupaven amb caràcter definitiu, per la

pèrdua de la seva destinació en compliment
de sentència o resolució de recurs, o per
provenir de la situació d’excedència forço-
sa, es considerarà com a centre des del qual
participen, amb la finalitat de determinar els
serveis a què es refereix aquest apartat, l’úl-
tim ocupat amb caràcter definitiu, al qual
s’acumularan, si escau, els prestats provi-
sionalment, amb posterioritat, en qualsevol
altre centre. Tindran dret, a més, que se’ls
acumulin al centre de procedència els ser-
veis prestats amb caràcter definitiu en el
centre immediatament anterior. Per al cas
de mestres afectats per supressions con-
secutives de llocs de treball, aquesta acu-
mulació comprendrà els serveis prestats
amb caràcter definitiu en els centres que
successivament els van ser suprimits.

En el cas que el mestre afectat no hagi
ocupat cap altra destinació definitiva, tindrà
dret a l’acumulació, als efectes assenyalats,
de la puntuació corresponent a l’apartat c)
del barem.

Aquests mateixos criteris seran aplicables
al personal funcionari que participa en el
concurs per haver perdut la destinació en
compliment de sanció disciplinària de tras-
llat amb canvi de residència.

6. Els mestres que es trobin prestant ser-
veis en la primera destinació definitiva ob-
tinguda després de la supressió del lloc del
qual eren titulars tindran dret que se’ls con-
siderin com prestats en el centre des del
qual concursen els serveis que acreditin en
el centre on se’ls va suprimir el lloc i, si
escau, els prestats amb caràcter provisio-
nal amb posterioritat a la supressió esmen-
tada. Aquest mateix criteri s’aplicarà als qui
estiguin prestant serveis en la primera des-
tinació definitiva obtinguda després de la
pèrdua de la seva destinació per compliment
de sentència o resolució de recurs, o per
provenir de la situació d’excedència forço-
sa.

7. Els mestres que participen des de la
seva primera destinació definitiva obtingu-
da per concurs, al qual van haver de parti-
cipar obligatòriament des de la situació de
provisionalitat de nou ingrés, podran optar
que se’ls apliqui en lloc de l’apartat a) del
barem, la puntuació corresponent a l’apar-
tat c) del mateix; en aquest cas es conside-
raran com a provisionals tots els anys de
servei. En cas que els participants no indi-
quin per quin dels dos apartats opten, se’ls
aplicarà la puntuació corresponent a l’apar-
tat a).

b) Temps de permanència ininterrompu-
da amb destinació definitiva en el centre o
lloc singular des del qual se sol·licita quan
s’hagin classificat com d’especial dificultat
perquè es tracti de difícil exercici.

1. Quan el lloc de treball des del qual es
participa tingui la qualificació com d’espe-
cial dificultat perquè es tracti de difícil exer-
cici, s’afegirà a la de l’apartat a) d’aquest
barem la puntuació següent:

Pel primer, segon i tercer any: 0,50 punts
per any.

Pel quart any: 1 punt.
Pel cinquè any: 1,50 punts.
Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 2

punts per any.
Per l’onzè i següents: 1 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran de la

manera següent: la fracció de sis mesos o
superior, com un any complet; la fracció in-
ferior a sis mesos no es computa.

No es computarà a aquests efectes el
temps de permanència fora del centre en
situació de serveis especials, en comissió
de servei, amb llicència d’estudis o en ca-
sos anàlegs.

2. En els casos de supressió del lloc, o
de la seva pèrdua per compliment de sen-
tència o recurs, o per provenir de la situació
d’excedència forçosa, s’aplicaran els ma-
teixos criteris que assenyala per a aquests
casos l’apartat a) d’aquest barem.

3. El còmput de serveis prestats en cen-
tres o llocs singulars classificats com d’es-
pecial dificultat començarà a partir del curs
1990-1991, d’acord amb el que preveu la
disposició final primera del Reial decret 895/
1989, de 14 de juliol, o a partir de la data
de publicació de les diferents resolucions on
es classifiquen els centres o llocs singulars
com d’especial dificultat.

c) Temps transcorregut en situació de
provisionalitat pel personal funcionari de car-
rera que mai no ha obtingut destinació de-
finitiva.

1 punt per any fins que no obtinguin la
propietat definitiva.

Les fraccions d’any es computaran a raó
de 0,0833 punts per cada mes complet.

Els serveis d’aquesta mena prestats en
centres o llocs classificats com d’especial
dificultat perquè es tractin de difícil exercici
donaran dret, a més, a la puntuació esta-
blerta a l’apartat b) d’aquest barem.

d) Anys de servei actiu com a funcionari
de carrera en el cos de mestres.

1 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran a raó

de 0,0833 punts per cada mes complet.
e) Cursos de perfeccionament organit-

zats o reconeguts per les administracions
públiques amb competències educatives,
entesos en les seves diferents modalitats de
grups de treball, seminaris, grups de forma-
ció en centres, cursets, etc.

Només es tindran en compte per aquest
apartat els cursos que tractin sobre espe-
cialitats pròpies del cos de mestres o as-
pectes científics, didàctics i/o d’organitza-
ció, relacionats amb activitats pròpies
d’aquest, o amb les noves tecnologies apli-
cades a l’educació.

Puntuació màxima per aquest apartat:
3,50 punts.

e.1) Cursos impartits: per participar com
a ponent, professor o tutor, o dirigir o coor-
dinar cursos de formació permanent (ente-
sos com s’assenyala al primer paràgraf
d’aquest apartat) convocats pels òrgans
centrals o perifèrics de les administracions
públiques amb competències educatives o
realitzats per institucions sense ànim de
lucre que hagin estat homologats o recone-
guts per aquestes mateixes administracions
educatives, i els convocats per les universi-
tats: 0,10 punts per cada 10 hores acredi-
tades fins a un màxim d’1 punt.

e.2) Cursos superats: per l’assistència a
cursos de formació permanent del profes-
sorat (entesos com s’assenyala al primer
paràgraf d’aquest apartat) convocats pels
òrgans centrals o perifèrics de les adminis-
tracions públiques amb competències edu-
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catives o realitzats per institucions sense
ànim de lucre que hagin estat homologats
o reconeguts per aquestes mateixes admi-
nistracions educatives i els convocats per
les universitats: 0,10 punts per cada 10 ho-
res de cursos superats i acreditats fins a un
màxim de 2 punts.

A fi de valorar-los, dintre de cada suba-
partat se sumaran les hores de tots el cur-
sos, sense que es puntuï la resta del nom-
bre d’hores inferior a deu.

Quan la durada dels cursos estigui ex-
pressada en crèdits, si no s’indica d’una
altra manera, s’entendrà que cada crèdit
equival a deu hores.

No es consideraran objecte de valoració
per aquest apartat els cursos seguits per
obtenir els coneixements mínims de llengua
catalana requerits per ocupar els llocs de
treball objecte de provisió. D’acord amb la
base 3 d’aquesta convocatòria, només es
podran valorar aquells cursos de formació
de llengua catalana que no hagin servit per
acreditar aquest coneixement adequat,
compleixin els requisits exigits amb caràc-
ter general a totes les activitats de formació
que es tenen en compte per aquest apartat
i se n’acreditin les hores.

e.3) Per cada especialitat del cos de mes-
tres, diferent d’aquella per la qual s’hi va in-
gressar, adquirida mitjançant el procediment
que preveu el Reial decret 850/1993, de 4
de juny (BOE núm. 155, de 30.6.1993),
d’adquisició de noves especialitats, o els
procediments selectius convocats amb an-
terioritat al curs 92-93: 0,50 punts.

f) Titulacions acadèmiques diferents a les
al·legades per a l’ingrés al cos.

Per aquest apartat es poden atorgar un
màxim de 3 punts.

f.1) Per posseir el títol de doctor: 2,50
punts.

f.2) Titulacions de segon cicle: pels es-
tudis corresponents al segon cicle de llicen-
ciatures, enginyeries, arquitectures o títols
declarats legalment equivalents: 1,50 punts.

f.3) Titulacions de primer cicle: per cada
diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura
tècnica o títols declarats legalment equiva-
lents o pels estudis corresponents al primer
cicle d’una llicenciatura, arquitectura o en-
ginyeria: 1,50 punts.

En cap cas no es considerarà titulació de
primer cicle la superació de cap curs
d’adaptació.

En tots els subapartats d’aquest apartat,
únicament es tindran en compte els títols
amb validesa oficial a l’Estat espanyol.

g) Altres mèrits: valoració del treball rea-
litzat; publicacions; titulacions d’ensenya-
ments de règim especial.

Per aquest subapartat es poden atorgar
un màxim de 10 punts.

Valoració del treball realitzat.
g.1) Director/a en centres docents pú-

blics; director/a de serveis educatius o càr-
rec equivalent si ha estat exercit amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor del Decret 155/
1994, de 28 de juny (DOGC núm. 1918, de
8.7.1994): 1,50 punts per any.

Les fraccions d’any es computaran a raó
de 0,125 punts per cada mes complet.

g.2) Secretari/ària i cap d’estudis dels
centres esmentats i figures anàlogues: 1
punt per any.

Les fraccions d’any es computaran a raó
de 0,0833 punts per cada mes complet.

g.3) Coordinador/a de cicle o assessor/
a de formació. Mestres coordinadors de
cicle: mestres coordinadors/es de cicle
d’educació infantil, primària o EGB i figures
anàlogues. Assessors de formació: mestres
adscrits en comissió de servei als serveis
de l’Administració educativa o als instituts
de ciències de l’educació, sempre que pu-
guin acreditar tasques de coordinació cur-
ricular o de serveis o d’organització de for-
mació: 0,50 punts per any.

Les fraccions d’any es computaran a raó
de 0,041 punts per cada mes complet.

g.4) Per ocupar llocs de treball en l’Ad-
ministració educativa inclosos en la relació
de llocs de treball de nivell de complement
igual o superior a l’assignat al cos de mes-
tres: 1,50 punts per any.

Les fraccions d’any es computaran a raó
de 0,125 punts per cada mes complet.

Per aquests subapartats només es valo-
raran els càrrecs exercits com a funcionari
de carrera.

Quan es produeixi l’exercici simultani de
dos càrrecs en dos subapartats, no podrà
acumular-se la puntuació de tots dos, i
només se’n valorarà un.

Publicacions.
g.5) Per publicacions de caràcter didàc-

tic sobre disciplines objecte del concurs o
directament relacionades amb aspectes
generals o transversals del currículum o amb
l’organització escolar: fins a un màxim d’1
punt.

g.6) Per publicacions de caràcter cientí-
fic i projectes i innovacions tècniques sobre
les disciplines objecte del concurs: fins a un
màxim d’1 punt.

Les publicacions que es presentin només
es valoraran com d’una o altra modalitat, mai
per les dues simultàniament.

g.7) Titulacions d’ensenyaments de règim
especial.

Les titulacions d’ensenyaments de règim
especial atorgades per les escoles oficials
d’idiomes i conservatoris de música i dansa
es valoraran de la manera següent:

Música o dansa
Grau elemental: 0,50 punts.
Grau mitjà: 0,50 punts.

Ensenyament d’idiomes
Cicle elemental: 0,50 punts.
Cicle superior: 0,50 punts.

La possessió del certificat d’aptitud de
l’escola oficial d’idiomes engloba els dos
cicles.

En cas de produir-se empats en el total
de puntuacions, aquests es resoldran ate-
nent, successivament, a la puntuació més
alta en cada un dels apartats del barem
d’acord amb l’ordre en què s’hi detallen. Si
persisteix l’empat, caldrà atenir-se a la pun-
tuació obtinguda en els diferents subapar-
tats, també per l’ordre en què s’hi detallen.
En ambdós casos, la puntuació que es pren-
gui en consideració en cada apartat no
podrà excedir de la puntuació màxima es-
tablerta per a cadascun d’ells en el barem,
ni, pel que fa als subapartats, la que cor-
respongui com a màxim a l’apartat en què
són inclosos. Quan, en aplicar aquests cri-

teris, algun o alguns dels subapartats arribi
el màxim de puntuació atorgat a l’apartat a
què pertany, no es tindran en compte les
puntuacions de la resta de subapartats. Si
és necessari s’utilitzarà, com a últim criteri
de desempat, l’any del procés selectiu d’in-
grés al cos i dintre d’aquest, la major pun-
tuació obtinguda i, a igual puntuació, el
número mes baix d’ordre obtingut.

—26 D’acord amb el barem detallat a la
base 25 d’aquest annex 1, els mèrits cor-
responents als apartats a), b), c) i d) del
barem els valorarà la secció de Gestió de
Personal de la delegació territorial corres-
ponent. Els mèrits que preveuen els apar-
tats e), f) i g) al·legats pels concursants es
valoraran per comissions compostes, cada
una d’elles, pels membres següents:

Un president, funcionari del cos d’inspec-
tors d’educació adscrit a la delegació terri-
torial corresponent.

Quatre vocals, funcionaris de carrera ads-
crits a l’àmbit de la delegació territorial cor-
responent.

Les comissions avaluadores, les designa-
rà la Direcció General de Recursos Humans,
la qual podrà nomenar tantes comissions
com siguin necessàries, segons el nombre
de participants que al·leguin els mèrits que
assenyala la base 25.

Els membres de les comissions hauran de
pertànyer a grups de titulació igual o supe-
rior a l’exigit per als llocs objecte de provi-
sió en aquest concurs.

La composició de cadascuna de les co-
missions previstes es farà pública en els
taulers d’anuncis de les delegacions terri-
torials del Departament d’Ensenyament
mitjançant una resolució de la Direcció
General de Recursos Humans.

Els membres de les comissions estaran
subjectes a les causes d’abstenció i de re-
cusació que preveuen els articles 28 i 29 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Full de serveis i documents justificatius

—27 Totes les condicions exigides per par-
ticipar en el concurs de trasllats i proces-
sos previs i els mèrits que s’al·leguin han
d’estar complerts o reconeguts en la data
de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, llevat de la permanència durant
dos anys en la darrera destinació definitiva
obtinguda i del transcurs del temps requerit
per tornar al servei actiu en el cas dels
excedents i suspesos, condicions que,
d’acord amb la base 17 d’aquest annex 1,
no s’han de complir fins a l’acabament del
curs 2003-2004.

Els participants no hauran d’acreditar do-
cumentalment les condicions exigides i els
mèrits al·legats de què ja hi hagi constància
en el Registre informàtic de personal del De-
partament d’Ensenyament.

Els serveis que s’han de valorar d’acord
amb l’article 21.a), 21.b), 21.c) i 21.d) del
Reial decret 895/1989, de 14 de juliol,
modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8
de novembre, i el Reial decret 2112/1998,
de 2 d’octubre, els hauran d’acreditar els
interessats en el full de serveis degudament
certificat i tancat el dia 11 de novembre de
2003, data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
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La resta dels mèrits que els interessats
vulguin que se’ls valorin els hauran d’al·legar,
expressament, en el full de declaració de
mèrits que els serà facilitat juntament amb
la sol·licitud de participació.

No es tindran en compte els mèrits no al·-
legats ni aquells que no es justifiquin de la
manera indicada a les bases 28 i 29 durant
el termini de presentació de sol·licituds, sens
perjudici del que preveu aquesta base quant
als mèrits que ja consten en el Registre
informàtic de personal, i la base 36, pel que
fa al termini de reclamacions i desistiments.

—28 Per tal de simplificar la tramitació que
han de realitzar els concursants, el perso-
nal funcionari que va participar en el darrer
concurs de trasllats convocat per la Reso-
lució ENS/2962/2002, de 14 d’octubre
(DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), els
mèrits del qual ja van ser baremats pot optar,
fent ús del model núm. 2 de sol·licitud, per
no acreditar novament els mèrits al·legats i
justificats aleshores, i mantenir en el present
concurs les mateixes puntuacions atorga-
des en l’anterior, amb l’increment, si escau,
de la puntuació dels apartats a), b), c) i d)
de la base 25 del barem (antiguitat) amb la
corresponent al curs 2003-2004, fins a l’úl-
tim dia de presentació de sol·licituds. En el
cas d’aquells participants que tinguin infor-
mat en el Registre informàtic de personal
d’aquest Departament el grau elemental de
música i/o dansa, se’ls incrementarà la
puntuació corresponent en l’apartat g.7) de
la base 25 de l’annex 1 si així ho fan cons-
tar en la sol·licitud.

Els participants que vulguin que se’ls
valori el grau elemental de música i de dan-
sa de l’apartat g.7) del barem i no consti
enregistrat en el Registre informàtic de per-
sonal del Departament d’Ensenyament,
l’hauran d’al·legar en l’apartat corresponent
i justificar-lo.

A aquests efectes podran consultar la
puntuació amb la qual van participar en
aquell concurs consultant la pàgina d’Inter-
net: http://www.gencat.net/ense.

Els concursants que únicament vulguin
afegir mèrits obtinguts amb posterioritat al
8 de novembre de 2002 només caldrà que
els al·leguin per l’apartat o subapartat de la
declaració de mèrits que hagin de ser ob-
jecte d’una nova valoració i n’aportin la
documentació.

Els mestres que sol·licitin exercir el dret
preferent al municipi o la zona hauran
d’aportar documentació justificativa que
acrediti aquest dret quan aquesta informa-
ció no consti al Registre informàtic de per-
sonal.

Els que concursin des de la situació d’ex-
cedència no adjuntaran cap documentació
especial, llevat de la justificació dels requi-
sits que estableixen les bases 2 i 3 de l’an-
nex 1 d’aquesta Resolució pel que fa al
reconeixement de la capacitació correspo-
nent als llocs de treball que sol·licitin i al co-
neixement de la llengua catalana i, si escau,
de la llengua aranesa a Era Val d’Aran.

En el cas que obtinguin destinació esta-
ran obligats a presentar, a la delegació ter-
ritorial on es trobi el lloc de treball adjudi-
cat, abans de prendre’n possessió, els
documents següents:

a) Còpia de la concessió d’excedència.
b) Declaració expressa de no estar pro-

cessat ni separat mitjançant expedient dis-
ciplinari de cap administració pública, ni
trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.

Els mestres que no aconsegueixin justifi-
car els requisits que s’exigeixen per reingres-
sar no podran prendre possessió de la des-
tinació obtinguda en el concurs. El lloc de
treball, en aquest cas, quedarà vacant.

—29 Pel que fa a la justificació dels mè-
rits a què al·ludeixen els apartats e), f) i g)
de la base 25 d’aquest annex 1, hauran de
ser acreditats mitjançant fotocòpia compul-
sada o, si escau, l’original de la documen-
tació corresponent d’acord amb les obser-
vacions següents:

Per tal que siguin puntuades les titulaci-
ons de primer cicle caldrà presentar la foto-
còpia compulsada del títol de diplomat o el
resguard corresponent, o el certificat aca-
dèmic en el qual es faci constar que s’han
cursat i superat totes les assignatures cor-
responents a aquest cicle d’una llicenciatu-
ra, enginyeria o arquitectura.

A fi que es valorin els estudis de segon
cicle detallats en el mateix apartat del ba-
rem, s’ha de presentar fotocòpia compul-
sada del títol o resguard corresponent a la
llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols
declarats equivalents. La presentació
d’aquests documents donarà lloc, exclusi-
vament, a la puntuació corresponent al
segon cicle, sense que en cap cas no es
consideri que acrediten implícitament haver
cursat el primer cicle correlatiu. En conse-
qüència, perquè també es valori el primer
cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjan-
çant la presentació d’algun dels documents
esmentats en el paràgraf anterior.

Pel que fa als cursos de perfeccionament,
en els justificants que s’aportin haurà de
constar, necessàriament, el nombre d’ho-
res o, si de cas hi manca, els crèdits del
curs o els cursos superats o impartits se-
gons correspongui. En cas contrari, no se-
ran tinguts en compte. Aquests justificants
seran emesos per l’administració educativa
o la universitat, segons correspongui.

Els mèrits al·legats per l’apartat g) s’acre-
ditaran de la manera següent:

Director, cap d’estudis, secretari i figures
anàlogues en centres docents públics: si no
consta en el Registre informàtic de perso-
nal, cal aportar la fotocòpia compulsada del
nomenament amb les diligències de presa
de possessió i cessament o certificat de la
delegació territorial corresponent.

Cal tenir en compte que els càrrecs de
cap d’estudis i secretari només es poden
valorar a partir de l’aplicació de la Llei orgà-
nica 5/1980, de 19 de juny (BOE núm. 154,
de 27.6.1980), reguladora de l’Estatut dels
centres escolars, que va establir aquests
òrgans unipersonals de govern dels centres
públics.

Coordinació de cicle d’educació infantil,
primària, EGB o figures anàlogues: certifi-
cat del/de la secretari/a del centre, amb el
vistiplau del/de la director/a.

La coordinació de cicle inicial, mitjà i su-
perior de l’EGB es pot valorar a partir de la
implantació d’aquests cicles, establerts pel

Reial decret 69/1981, de 9 de gener (BOE
núm. 15, de 17.1.1981), d’ordenació gene-
ral de l’EGB i fixació dels ensenyaments
mínims per al cicle inicial.

Pel que fa als actuals ensenyaments
d’educació infantil i primària establerts per
la LOGSE, poden ser objecte de valoració
la coordinació d’educació infantil i la de
cadascun dels tres cicles que comprèn
l’educació primària. Atès que l’educació
infant i l  va començar a implantar-se a
Catalunya a partir del curs 1992-93, la co-
ordinació d’educació infantil només es pot
valorar des del curs esmentat.

Assessors de formació, mestres adscrits
als serveis de l’Administració educativa o als
instituts de ciències de l’educació: certifi-
cat de la direcció general corresponent o
del/de la director/a de l’ICE que acrediti
l’exercici de les tasques de coordinació o
d’organització de formació esmentades en
la base 25.

Llocs de treball de l’Administració edu-
cativa: certificat de la directora general de
Recursos Humans.

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

No seran valorades les publicacions que,
estant obligades a portar consignat l’ISBN
d’acord amb el que disposa el Decret 2984/
1972, de 2 de novembre (BOE núm. 265,
de 4.11.1972), no el portin. En aquest sen-
tit, cal tenir en compte que estan subjectes
a aquesta obligació tots els llibres i fullets
publicats des de l’entrada en vigor del De-
cret esmentat, mentre que en resten exclo-
ses, entre d’altres, les publicacions periòdi-
ques, llevat dels anuaris.

Quant als projectes d’experimentació i
d’investigació, s’acreditaran mitjançant fo-
tocòpia compulsada dels projectes i certifi-
cat de l’organisme on es van presentar, on
es faci constar que el contingut s’ajusta al
presentat i n’acrediti l’autoria.

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

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

—30 Per participar en el concurs de tras-
llats i processos previs, el personal funcio-
nari haurà d’emplenar una única sol·licitud
a escollir entre els dos models normalitzats
que es poden utilitzar.

El model núm. 1 pot ser triat per aquells
participants que van concursar en el darrer
concurs de trasllats, convocat per la Reso-
lució ENS/2962/2002, de 14 d’octubre
(DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), en el
qual es demana recuperar íntegrament la
sol·licitud formalitzada en l’esmentat con-
curs (barem, especialitats i peticions de
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totes i cada una de les fases o convocatò-
ries en què va participar), tenint en compte
que se’ls incrementarà la puntuació corres-
ponent al temps transcorregut a efectes del
còmput de l’antiguitat. Només podran fer ús
d’aquest model núm. 1 aquells participants,
la situació dels quals no hagi canviat res-
pecte de l’esmentat darrer concurs.

Aquells participants que tinguin informat
en el  Registre informàtic de personal
d’aquest Departament el grau elemental de
música i/o dansa, se’ls incrementarà auto-
màticament la puntuació corresponent en
l’apartat g.7) de la base 25.

En cas que, algun concursant demani re-
cuperar íntegrament la sol·licitud i no hagués
participat en el concurs convocat per la
Resolució ENS/2962/2002, de 14 d’octu-
bre (DOGC núm. 3744, de 21.10.2002),
quedarà en situació de no participació en
aquest concurs.

Quan la seva participació sigui forçosa en
la fase 3 (concurs de trasllats) hi participarà
d’ofici.

El model núm. 2 que utilitzaran els con-
cursants que no desitgin o no puguin aco-
llir-se a la recuperació íntegra de la sol·licitud
feta en l’esmentat darrer concurs, en què
faran constar les fases per les quals es
participa.

Aquells participants que, fent ús del model
núm. 2, sol·licitin recuperar íntegrament el
barem, amb l’increment que correspongui
als apartats dels serveis prestats fins l’últim
dia de termini de presentació de sol·licituds,
en el cas que tinguin informat en el Registre
informàtic de personal d’aquest Departa-
ment el grau elemental de música i/o dan-
sa, se’ls incrementarà la puntuació pertinent
en l’apartat g.7) de la base 25 de l’annex 1
si així ho fan constar a la sol·licitud.

Cal tenir en compte que els mestres que
demanin recuperar barem, pel model 2 de
sol·licitud establert, i no hagin participat en
el darrer concurs, convocat per la Resolu-
ció ENS/2962/2002, de 14 d’octubre,
(DOGC núm. 3744, de 21.10.2002), no se’ls
podrà informar cap puntuació i, per tant,
participaran amb zero punts, tot i que al·-
leguin i justifiquin mèrits. Aquells mestres
que havent concursat en l’esmentat concurs
van participar-hi sense cap puntuació i de-
manen recuperar barem, només se’ls infor-
marà el temps transcorregut entre els dos
concursos a efectes del còmput de l’anti-
guitat, i, només en el cas que al·leguin i, si
escau, justifiquin nous mèrits obtinguts amb
posterioritat a l’esmentat darrer concurs,
se’ls afegirà la puntuació corresponent a
aquests mèrits.

Els mestres que utilitzin aquest model
núm. 2 podran sol·licitar recuperar totes les
especialitats i peticions corresponents a
l’àmbit de Catalunya que van demanar en
el concurs esmentat en el paràgraf anterior.

Els participants que demanin recuperar
peticions no havent participat en el concurs
esmentat en el paràgraf anterior, no tindran
cap petició formalitzada i per tant els con-
cursants voluntaris no obtindran cap desti-
nació. Els mestres que hi han de participar
de manera forçosa, se’ls adjudicarà d’ofici,
si escau, un centre de l’àmbit de Catalunya.

En cap dels models de sol·licitud que
s’utilitzi no es tindran en compte les espe-

cialitats per a les quals els participants no
tinguin el reconeixement de la capacitació
o l’habilitació extraordinària.

Aquests models es podran obtenir al De-
partament d’Ensenyament i a les seves de-
legacions territorials. Així mateix, es poden
imprimir mitjançant l’adreça d’Internet: http:/
/www.gencat.net/ense.

Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la de-
legació territorial del Departament d’Ense-
nyament a què els participants estiguin
adscrits. Els mestres que exerceixin provi-
sionalment o en comissió de serveis en una
destinació diferent d’aquella de la qual són
definitius adreçaran la sol·licitud a la dele-
gació territorial del Departament d’Ensenya-
ment a la qual pertanyi el centre on estiguin
exercint.

Els que concursin des de la situació d’ex-
cedència adreçaran la seva sol·licitud a la
delegació territorial del Departament d’En-
senyament on hagin tingut la darrera desti-
nació definitiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran pre-
sentar al Registre del Departament d’Ense-
nyament, a les seves delegacions territori-
als o per qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, així com a les representaci-
ons diplomàtiques i oficines consulars
d’Espanya a l’estranger, sempre que es faci
dins el termini assenyalat.

Si es presenta a través d’una oficina de
correus, es farà en sobre obert, per tal que
pugui ser degudament datada i segellada.

En el cas que es presenti més d’una sol·-
licitud de participació, només es tindrà en
compte la darrera entrada en el Registre.

—31 El termini de presentació de la sol·-
licitud per aquest concurs serà del 24 d’oc-
tubre a l’11 de novembre de 2003, ambdós
inclosos.

—32 Cal sol·licitar els llocs de treball per
ordre de preferència, fent constar el codi del
centre (format per 8 dígits) o municipi (for-
mat per 5 dígits). Aquests hauran de coin-
cidir amb els codis de centres i municipis
detallats en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

En l’annex esmentat s’assenyalen les zo-
nes escolars rurals amb llocs de treball que
comporten itinerància, els centres especí-
fics d’educació especial i els classificats com
d’atenció educativa preferent, els llocs de
treball dels quals només s’adjudicaran si l’in-
teressat ho sol·licita expressament. Així
mateix, en l’annex 3 es detallen els centres
i els municipis que formen part de l’àmbit
d’actuació de les zones escolars rurals.

Els concursants que participin per la fase
2 del procés previ del dret preferent, per tal
de demanar les especialitats corresponents
als diferents llocs de treball sol·licitats, hau-
ran d’indicar, per ordre de preferència, les
especialitats corresponents a les capa-
citacions reconegudes i/o habilitacions ex-
traordinàries d’educació infantil i primària.
També podran demanar les especialitats re-
conegudes de primer cicle de l’ESO. En
ambdós casos s’empraran els codis que fi-
guren en la base 1 d’aquest annex 1 en els
espais reservats amb aquesta finalitat a
l’apartat 8.a de la sol·licitud.

Per demanar peticions de la fase 2 del
procés previ del dret preferent caldrà utilit-
zar els codis que figuren en l’annex 2
d’aquesta Resolució corresponents a cen-
tres i/o municipis, on hi hauran impreses les
sigles “DP” en els espais reservats amb
aquesta finalitat a l’apartat 8.b de la sol·-
licitud.

Els mestres que participen en la fase 3
(concurs de trasllats) podran fer les petici-
ons de les especialitats corresponents a les
capacitacions reconegudes i/o habilitacions
extraordinàries dels llocs de treball on se
sol·licita destinació, de la manera següent:

1. Consignant les especialitats per ordre
de preferència en l’apartat 9.a de l’imprès
de sol·licitud, deixant en blanc l’espai reser-
vat en l’apartat 9.b que correspon a l’espe-
cialitat: en aquest cas, s’entendrà que la
destinació en aquell centre o municipi es
demana per cadascuna de les especialitats
indicades en l’apartat 9.a, segons l’ordre de
prioritat en què figuren.

2. Consignant les especialitats en l’apar-
tat 9.b, al costat del codi del centre o mu-
nicipi: en aquest cas s’entendrà que la
destinació en aquella petició només es de-
mana per l’especialitat concreta indicada.

Els participants poden combinar tots dos
tipus de peticions.

El nombre de peticions de llocs de treball
que cada participant pot sol·licitar en cada
una de les fases del dret preferent i del
concurs de trasllats serà de 100.

En cas de petició de municipi, tant per a
la fase 2 del dret preferent com per a la fase
3 (concurs de trasllats), s’adjudicarà el pri-
mer centre del municipi amb vacant o re-
sulta en el mateix ordre en què apareixen
detallats a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

En cas de realitzar l’opció de zona, pel
que fa a la fase 2 del dret preferent, i en cas
de no poder adjudicar cap dels llocs dema-
nats, s’adjudicarà el primer centre de la zona
amb vacant, segons l’ordre en què els
municipis de la zona figuren detallats en l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució.

En cap fase es podran demanar codis de
zones educatives. Els codis de zones edu-
catives no es tindran en compte i aquestes
quedaran anul·lades.

Els mestres compresos en els casos a què
fa referència la base 17.a), 17.d), 17.e), 17.f)
i 17.h), hauran d’emplenar, per ordre de
preferència, l’apartat 9.c de la sol·licitud
relatiu a peticions de comarques.

En el supòsit de no obtenir cap lloc va-
cant dels demanats, en cas de no emplenar
totes les comarques de Catalunya, excepte
la Vall d’Aran per aquells participants sense
el requisit de l’aranès, seran destinats d’ofi-
ci a un lloc de treball vacant de Catalunya
per al qual es compleixin els requisits.

Els mestres que van participar en la con-
vocatòria del concurs de trasllats de 14
d’octubre de 2002 (DOGC núm. 3744, de
21.10.2002) podran sol·licitar que se’ls re-
cuperin les especialitats i peticions de cen-
tres i municipis corresponents només a l’àm-
bit de Catalunya que van realitzar en la
sol·licitud de participació en aquella convo-
catòria, restant anul·lades les peticions de
fora d’aquest àmbit.

Amb aquesta finalitat només caldrà indi-
car aquesta opció a la casella corresponent
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de la sol·licitud de participació per recupe-
rar la totalitat de les peticions.

En cas que en el concurs abans esmen-
tat de 14 d’octubre de 2002 participessin
en fases o convocatòries diferents de les de
l’actual concurs, restaran anul·lades les
peticions de les fases que no es correspon-
guin.

No es tindran en compte les especialitats
per a les quals els participants no tinguin el
reconeixement de la capacitació i/o l’habi-
litació extraordinària.

—33 Cap dada que consigni erròniament
la persona interessada no podrà ser invo-
cada per aquesta a efectes de possibles
reclamacions, ni es considerarà per aquest
motiu que els seus interessos i els seus drets
han estat perjudicats, fins i tot en el cas
d’error en el codi, atès que el codi és el de-
terminant de l’adjudicació.

Qualsevol error en el número del codi sol·-
licitat determinarà que s’anul·li la petició si
no correspon a cap dels municipis o cen-
tres existents, o bé que s’obtingui destina-
ció en un centre no desitjat.

Una vegada lliurada la documentació i fi-
nalitzat el termini de presentació de sol·-
licituds, per cap concepte es modificarà o
s’anul·larà la petició, ni es podrà variar l’or-
dre de prelació dels llocs sol·licitats.

—34 Un cop gravades les sol·licituds dels
participants, les delegacions territorials
d’Ensenyament exposaran als taulers
d’anuncis la llista de participants en el con-
curs, ordenats per ordre alfabètic.

Les dades que han de constar en aques-
ta llista seran:

Processos pels quals es concursa i pun-
tuació total obtinguda, per apartats i per
subapartats, per als participants en la fase
del dret preferent i en la del concurs de tras-
llats, segons el que determina la base 25
d’aquest annex 1.

Antiguitat en el centre i al cos, any de con-
vocatòria d’accés al cos i número d’ordre
en el cas dels participants en la fase de
readscripció en el mateix centre de desti-
nació definitiva.

Igualment, es faran constar les sol·licituds
de participació que hagin estat excloses i
els motius d’exclusió.

Els participants podran consultar aques-
tes dades a través de l’adreça d’Internet es-
mentada en la base 30.

S’obrirà un termini de 5 dies hàbils per
presentar reclamacions.

VI Publicació de vacants, adjudicació de
destinacions i presa de possessió

—35 Els llocs de treball vacants que se-
ran objecte de provisió en el concurs de
trasllats i processos previs es faran públics
en la forma que estableix la base 7 d’aquest
annex 1.

—36 La Direcció General de Recursos Hu-
mans exposarà la resolució provisional del
concurs i els processos previs, als taulers
d’anuncis de les delegacions territorials, i
concedirà un termini de 5 dies hàbils per
presentar reclamacions o desistiments a la
participació.

Els concursants podran presentar desis-
timents a la participació en alguna de les

fases o a la totalitat del concurs de trasllats,
sempre que la seva participació en la fase
o fases del desistiment sigui voluntària.

Durant aquest termini, els interessats tam-
bé podran aportar la documentació acredi-
tativa dels mèrits i requisits que no hagin
estat degudament justificats, però sí al·-
legats durant el termini de presentació de
les sol·licituds de participació, d’acord amb
el que estableix l’article 71 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, quant a l’es-
mena i millora de les sol·licituds.

Una vegada resoltes les reclamacions i ex-
closos els concursants voluntaris que de-
sisteixin de la participació, s’emetrà resolu-
ció definitiva, que es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i contra la
qual es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de la seva publi-
cació.

Amb la publicació de la resolució defini-
tiva s’entendran contestades a tots els efec-
tes les reclamacions presentades contra la
resolució provisional.

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

Les dades relatives a les adjudicacions
provisionals i definitives es podran consul-
tar en l’adreça d’Internet esmentada en la
base 30.

—37 Les destinacions adjudicades en la
resolució definitiva del concurs de trasllats
i processos previs seran irrenunciables, lle-
vat del cas que abans de la presa de pos-
sessió s’obtingui una altra destinació defi-
nitiva mitjançant una convocatòria pública.
En aquest cas la persona interessada haurà
d’optar per escrit a incorporar-se a una
d’elles.

—38 L’Administració deixarà sense efec-
te les destinacions obtingudes per qualse-
vol concursant que no s’ajusti a les normes
contingudes en les bases d’aquest annex
1.

—39 Els mestres que participin en aquest
concurs i sol·licitin i obtinguin excedència
durant la seva tramitació o cessin en el servei
actiu per qualsevol altra causa es conside-
raran excedents del lloc de treball que els
hagi pogut correspondre, el qual quedarà
vacant a tots els efectes.

—40 Els funcionaris que, mitjançant la par-
ticipació en aquest concurs, obtinguin des-
tinació a Catalunya procedents d’un altre
àmbit de gestió percebran les retribucions
d’acord amb les normes retributives corres-
ponents a la Comunitat Autònoma de
Catalunya.

—41 La presa de possessió en la nova
destinació tindrà lloc l’1 de setembre de
2004 i se cessarà en la de procedència el
31 d’agost de 2004.

—42 Una vegada transcorreguts els ter-
minis per interposar els recursos contra la
resolució definitiva, s’obrirà un termini d’un
mes per tal que els participants puguin re-
tirar la seva documentació. A aquests efec-
tes podran fer-ho personalment o delegar

en una altra persona, degudament autorit-
zada, sempre que l’interessat mateix o ter-
cers no hagin interposat recursos que el
puguin afectar. En qualsevol dels casos, el
participant que retira la documentació ad-
quireix el compromís de fer-ne lliurament a
l’Administració en cas de ser-ne requerit. Si
no es retira la documentació en el termini
esmentat, s’entendrà que el participant re-
nuncia a recuperar-la i, per tant, decau en
el seu dret de fer-ho.

—43 Per a qualsevol aclariment en rela-
ció amb aquest concurs caldrà que les per-
sones interessades s’adrecin a les seccions
de Gestió de Personal de les delegacions
territorials d’Ensenyament.

ANNEX 2

Centres públics d’educació infantil i primà-
ria i d’educació secundària que imparteixen
el primer cicle de l’ESO

(1) Centre d’atenció educativa preferent.
(2) Centre específic d’educació especial.
(3) Zones escolars rurals.
(4) Centre amb exigència del requisit d’ara-

nès.
(A) Centre sense barreres arquitectòniques

(amb rampes i ascensor o planta baixa).
(A1) Centre que només disposa d’ascensor.
(A2) Centre que només disposa de rampes.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Zona Educativa: 080901 Barcelona ciutat.

Municipi: 08019 Barcelona.
Centres:
08002770 CEIP Àgora
08002484 CEIP Aiguamarina
08037814 CEIP Alexandre Galí (A1)
08043784 CEIP Àngels Garriga
08047741 CEIP Antaviana (A)
08043103 CEIP Antoni Balmanya (A)
08033501 CEIP Antoni Brusi
08052670 CEIP Auró (A)
08002678 CEIP Ausiàs March
08013172 IES Ausiàs March (A)
08001595 CEIP Baixeras (1)
08002174 CEIP Baldiri Reixac (A)
08043747 CEIP Baloo
08013408 CEIP Barcelona
08035167 IES Barcelona-Congrés (A1)
08002411 CEIP Baró de Viver (1)
08013470 IES Barri Besòs (1)
08043796 CEIP Barrufet (A)
08002228 CEIP Bernat de Boïl (1)
08013184 IES Bernat Metge (A)
08035431 CEIP Bogatell
08002915 CEIP Brasil
08002277 CEIP Calderón de la Barca
08001674 CEIP Can Clos (1)
08013411 CEIP Carles I
08043814 CEIP Carlit (A)
08001832 CEIP Castella (1)
08035441 CEIP Catalònia
08046293 CEIP Cavall Bernat
08001789 CEIP Cervantes (1) (A)
08002320 CEIP Ciutat Comtal (1)
08001819 CEIP Collaso i Gil (1) (A)
08034588 IES Collserola
08002587 CEIP Concepción Arenal (1)
08002666 CEE Concha Espina (2)



Full de disposicions i actes administratius

1190

08052839 IES Consell de Cent (A)
08043802 CEIP Costa i Llobera
08046578 IES Costa i Llobera
08013081 CEIP Coves d’en Cimany (1)
08047698 SES Cristòfol Colom (1)
08058416 CEIP Diagonal-Mar
08001923 CEIP Diputació (A)
08039434 CEIP Doctor Ferran i Clua (A2)
08001716 CEIP Dolors Monserdà-Santa-

pau (A)
08044201 CEIP Dovella (A)
08044922 IES Dr. Puigvert (A)
08001856 CEIP Drassanes (1)
08002681 CEIP Duran i Bas (A)
08002599 CEIP Eduard Marquina (1)
08002745 CEIP El Carmel (1)
08001650 CEIP El Polvorí (1)
08045057 CEIP El Sagrer (A)
08002344 CEIP El Turó
08002459 CEIP Elisenda de Montcada (1)
08039483 CEIP Els Horts (A)
08001911 CEIP Els Llorers (A)
08042329 CEIP Els Xiprers
08002290 CEIP Emili Juncadella
08002873 CEIP Emilia Pardo Bazán
08013147 IES Emperador Carles (A)
08002952 CEIP Enric Granados (1)
08043462 IES Ernest Lluch (A)
08001807 CEIP Escola de la Concepció

(A)
08013275 IES Escola del Treball
08046281 CEIP Estel-Guinardó
08052669 CEIP Ferran Sunyer (A)
08032634 CEIP Ferrer i Guàrdia (1)
08045513 IES Flos i Calcat (A)
08040357 CEE Folch i Camarasa (2)
08002721 CEIP Font d’en Fargas
08040849 IES Fort Pius (A)
08002009 CEIP Francesc Macià (A)
08052724 IES Francisco de Goya (A1)
08046591 IES Gal·la Placídia (A1)
08044065 IES Galileo Galilei (A2)
08002460 CEIP Gaudí
08002071 CEIP Gayarre
08002654 CEIP General Prim (A1)
08043966 CEIP Heura
08040141 IES Icària (A2)
08013159 IES Infanta Isabel d’Aragó (A1)
08043255 CEIP Ítaca (A)
08013111 IES Jaume Balmes (A)
08002630 CEIP Joan Antoni Parera
08013123 IES Joan Boscà (A)
08057540 IES Joan Brossa
08033882 IES Joan Coromines
08013101 IES Joan d’Àustria (A1)
08054228 IES Joan Fuster (A1)
08042305 CEIP Joan Miró (A)
08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (A1)
08002231 CEIP Joan XXIII
08002927 CEIP Joaquim Ruyra
08052761 SES Josep Comas i Solà
08002216 CEIP Josep Maria de Sagarra
08042780 CEIP Josep Maria Jujol (A)
08035544 CEE Josep Pla (2)
08044958 IES Josep Pla (A)
08039835 CEIP Jovellanos
08039057 IES L’Alzina (A)
08043474 CEIP L’Estel (A)
08041751 CEIP La Caixa (A)
08002198 CEIP La Farigola de Vallcarca
08035428 CEIP La Farigola del Clot (A)
08034205 IES La Guineueta
08002563 CEIP La Mar Bella
08033523 CEIP La Muntanyeta (A)
08039495 CEIP La Palmera (A)

08002575 CEIP La Pau (1)
08039525 CEIP La Sedeta (A)
08040138 IES La Sedeta (A)
08043841 CEIP Lavínia
08037802 CEIP Les Corts
08034564 IES Les Corts (A1)
08052657 CEIP Les Glòries Catalanes
08052827 IES LLuís Domènech i Mon-

taner (A)
08002010 CEIP Lluís Vives
08046581 IES Lluís Vives
08002629 CEIP Lope de Vega (A)
08001947 CEIP Mallorca
08045525 IES Manuel Carrasco i For-

miguera (A1)
08013160 IES Maragall (A)
08014401 IES Mare de Déu de la Mercè

(A)
08002186 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat
08035465 CEIP Mare Nostrum (A)
08054022 CEIP Marinada
08002800 CEIP Mas Casanovas (A)
08054903 CEIP Mediterrània (1)
08013226 IES Menéndez y Pelayo (A1)
08039471 CEIP Mercè Rodoreda (A)
08044934 IES Meridiana (A1)
08041179 CEIP Mestre Enric Gibert i Ca-

mins (A)
08002897 CEIP Mestre Morera (1)
08001820 CEIP Milà i Fontanals (1) (A)
08013196 IES Milà i Fontanals (A)
08055932 CEIP Miquel Batllori (A)
08002034 CEIP Miquel Bleach (1)
08052581 IES Miquel Tarradell (1)
08013093 IES Montjuïc (A1)
08002204 CEIP Montseny
08013202 IES Montserrat (A1)
08001649 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
08002061 CEIP N-I de Pràctiques (A1)
08002058 CEIP N-II de Pràctiques
08043851 CEIP Nabí (A)
08013214 IES Narcís Monturiol
08052165 CEIP Octavio Paz
08043863 CEIP Orlandai (A)
08035209 IES Pablo R. Picasso (1)
08031794 CEIP Palma de Mallorca (A)
08001601 CEIP Parc de la Ciutadella (1)
08002988 CEIP Pare Poveda
08031800 CEIP Pau Casals
08043267 CEIP Pau Casals-Gràcia (A)
08052608 IES Pau Claris (A)
08052621 CEIP Pau Romeva (A)
08013457 CEIP Pegaso
08052712 IES Pere Bosch i Gimpera
08001790 CEIP Pere Vila (A)
08002022 CEIP Perú
08043875 CEIP Pit-Roig (A)
08034138 IES Poblenou (A1)
08001731 CEIP Poeta Foix (A)
08043279 CEIP Pompeu Fabra (A)
08033894 IES Príncep de Girona (A1)
08046608 IES Príncep de Viana (A)
08002885 CEIP Prosperitat (A)
08043115 CEIP Provençals (A)
08013469 IES Rambla Prim (1) (A)
08013305 CEIP Ramon Berenguer III
08002976 CEIP Ramon Casas
08001777 CEIP Ramon Llull
08002393 CEIP Ramón Menéndez Pidal
08002447 CEIP Ramón y Cajal
08002113 CEIP Rius i Taulet (A)
08052748 IES Roger de Flor (A)
08001868 CEIP Rubén Darío (1)
08043887 CEIP Sagrada Família

08052797 IES Salvador Espriu (A)
08044053 IES Salvador Seguí (A)
08013366 IES Sant Andreu (A1)
08002541 CEIP Sant Antoni Maria Claret
08002903 CEE Sant Joan de la Creu (2)
08002617 CEIP Sant Joan de Ribera (A)
08002289 CEIP Sant Jordi
08002733 CEIP Sant Josep de Calassanç
08013135 IES Sant Josep de Calassanç

(A1)
08002307 CEIP Sant Josep Oriol
08052803 IES Sant Martí de Provençals

(A1)
08002551 CEIP Sant Pere Nolasc
08035477 CEIP Santiago Rusiñol
08037863 CEIP Seat
08047421 IES Secretari Coloma (A)
08037841 CEIP Splai (A)
08043899 CEIP Tàber (A)
08043292 CEIP Tabor (A)
08039513 CEIP Taxonera (1)
08002526 CEIP Tibidabo (A2)
08002368 CEIP Timbaler del Bruc
08035453 CEIP Tomàs Moro
08039537 CEIP Torrent d’en Melis
08002812 CEIP Tresfonts
08043838 CEIP Turó del Cargol (A)
08052700 IES Vall d’Hebron
08031812 IES Valldemossa (A)
08013238 IES Verdaguer
08002538 CEIP Víctor Català
08045483 IES Vila de Gràcia (A)
08002642 CEIP Virrei Amat
08047431 IES XXV Olimpíada (A1)

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona Educativa: 080597 Arenys de Mar.

Municipi: 08006 Arenys de Mar.
Centres:
08035155 IES Els Tres Turons
08000153 CEIP Joan Maragall

Municipi: 08007 Arenys de Munt.
Centres:
08034187 IES Domènec Perramon (A)
08000165 CEIP Sant Martí
08055890 CEIP Sobirans

Municipi: 08032 Caldes d’Estrac.
Centres:
08015004 CEIP Sagrada Família

Municipi: 08040 Canet de Mar.
Centres:
08045641 IES Lluís Domènech i Montaner

(A)
08015302 CEIP Mare de Déu de la Mise-

ricòrdia

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.
Centres:
08046852 IES de Llavaneres
08025289 CEIP Sant Andreu de Llava-

neres (A)
08057242 CEIP Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta.
Centres:
08025800 CEIP El Pi Gros (A)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta.
Centres:
08025071 CEIP Vallalta

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar.
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Centres:
08027225 CEIP Sant Pau

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt.
Centres:
08032592 CEIP Sant Jordi (A)

Zona Educativa: 080809 Badalona.

Municipi: 08015 Badalona.
Centres:
08000414 CEIP Alexandre Galí (A)
08001509 CEIP Antoni Botey
08041571 CEIP Artur Martorell
08045008 IES Badalona IX (A)
08042019 IES Badalona VII (A)
08037887 CEIP Baldiri Reixac
08033857 CEIP Baldomer Solà (1)
08044995 IES Barres i Ones (A)
08001479 CEIP Borí i Fontestà (1)
08057746 SES de Badalona
08045604 IES Enric Borràs (A)
08001443 IES Eugeni d’Ors (A2)
08000402 CEIP Feliu i Vegues
08037899 CEIP Folch i Torres
08041581 CEIP Gitanjali (A)
08001431 IES Isaac Albéniz (A)
08044508 CEIP Ítaca (A)
08036135 CEIP Joan Coret (A)
08036342 CEIP Joan Llongueras (A)
08035404 CEIP Joan Miró
08035416 CEIP Josep Boada (1)
08041167 CEIP Josep Carner
08052888 IES Júlia Minguell (A)
08041568 CEIP Jungfrau (A)
08040527 IES La Llauna
08001421 IES La Pineda (A)
08034953 CEIP Llibertat (A)
08035854 CEIP Llorens i Artigas
08000384 CEIP Lola Anglada (A)
08034965 CEIP Margarida Xirgu (A)
08040345 CEIP Mercè Rodoreda (A)
08035398 CEIP Miguel Hernández
08033869 IES Pau Casals (A2)
08036147 CEIP Pau Picasso
08035878 CEIP Pere de Tera
08001391 CEIP Planas i Casals (A)
08045471 IES Pompeu Fabra (A)
08059639 CEIP Progrés
08039422 CEIP Rafael Alberti (A)
08037875 CEIP Rafael Casanova
08044296 CEIP Salvador Espriu
08000372 CEIP Sant Jordi (A)
08000396 CEIP Ventós i Mir
08046751 IES Ventura Gassol (A2)

Zona Educativa: 080810 Bagà.

Municipi: 08016 Bagà.
Centres:
08001522 CEIP Galceran de Pinós
08052891 IES L’Alt Berguedà

Municipi: 25100 Gósol.
Centres:
25001709 CEIP Santa Margarida - ZER Alt

Berguedà

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà.
Centres:
08018005 CEIP Sant Llorenç (A)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet.
Centres:
08022860 CEIP Lillet A. Güell

Municipi: 08190 Saldes.

Centres:
08024947 CEIP Pedraforca - ZER Alt Ber-

guedà

Municipi: 08903 Sant Julià de Cerdanyola.
Centres:
08018017 CEIP L’Albiol - ZER Alt Bergue-

dà

Municipi: 08293 Vallcebre.
Centres:
08056811 ZER Alt Berguedà (3)
08030728 CEIP Serrat Voltor - ZER Alt

Berguedà

Zona Educativa: 081139 Berga.

Municipi: 08011 Avià.
Centres:
08000271 CEIP Santa Maria d’Avià

Municipi: 08022 Berga.
Centres:
08014668 CEIP de la Valldan - ZER Ber-

guedà Centre
08014693 IES Guillem de Berguedà (A)
08014620 CEIP Sant Joan
08014681 CEIP Santa Eulàlia

Municipi: 08024 Borredà.
Centres:
08014796 CEIP de Borredà - ZER Bergue-

dà Centre

Municipi: 08268 Cercs.
Centres:
08029015 CEIP Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor.
Centres:
08021983 CEIP Gira-sol - ZER Baix Ber-

guedà

Municipi: 08299 Vilada.
Centres:
08058088 ZER Berguedà Centre (3)
08031046 CEIP Serra de Picamill - ZER

Berguedà Centre

Zona Educativa: 081607 Calella.

Municipi: 08035 Calella.
Centres:
08015171 IES Bisbe Sivilla
08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú
08015119 CEIP La Minerva

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.
Centres:
08019873 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat
08019927 CEIP Marià Cubí i Soler
08045665 IES Ramon Turró i Darder (A)

Municipi: 08155 Palafolls.
Centres:
08022598 CEIP Les Ferreries de Palafolls

(A)
08060423 CEIP Palafolls

Municipi: 08163 Pineda de Mar.
Centres:
08022801 CEIP Antoni Doltra
08052992 IES Euclides (A)
08044028 CEE Horitzó (2) (A)
08022835 CEIP Jaume I
08047832 IES Joan Coromines (A)
08045045 CEIP Mediterrània
08045033 CEIP Montpalau (A)
08053421 CEIP Pineda de Mar

Municipi: 08261 Santa Susanna.

Centres:
08028515 CEIP Santa Susanna

Municipi: 08284 Tordera.
Centres:
08059093 CEIP d’Hortsavinyà (A)
08030467 CEIP Ignasi Iglesias
08044983 IES Lluís Companys (A)

Zona Educativa: 082041 Castel let i  la
Gornal.

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal.
Centres:
08016033 CEIP Montanyans - ZER Cep

de Sis

Zona Educativa: 082235 Centelles.

Municipi: 08014 Aiguafreda.
Centres:
08000359 CEIP La Muntanya

Municipi: 08017 Balenyà.
Centres:
08001534 CEIP Joan XXIII

Municipi: 08067 Centelles.
Centres:
08016185 CEIP Ildefons Cerdà
08044569 IES Pere Barnils (A)

Municipi: 08246 Santa Eugènia de Berga.
Centres:
08028059 CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva.
Centres:
08029027 CEIP Farigola
08041714 CEIP Les Basseroles - ZER Gui-

lleries

Municipi: 08278 Taradell.
Centres:
08029283 CEIP El Gurri - ZER La Plana
08029301 CEIP Les Pinediques (A)
08053121 IES Taradell (A2)

Municipi: 08283 Tona.
Centres:
08054277 SES de Tona (A2)
08030421 CEIP L’Era de Dalt (A2)

Zona Educativa: 083252 Gironella.

Municipi: 08049 Casserres.
Centres:
08015651 CEIP Princesa Làscaris (A2)

Municipi: 08092 Gironella.
Centres:
08058091 ZER Baix Berguedà (3)
08017645 CEIP de Gironella
08044971 IES de Gironella (A)
08017633 CEIP Sant Marc - ZER Baix Ber-

guedà (A2)

Municipi: 08144 Olvan.
Centres:
08022331 CEIP d’Olvan - ZER Baix Ber-

guedà

Municipi: 08175 Puig-reig.
Centres:
08023372 CEIP Alfred Mata (A2)
08052207 IES de Puig-reig (A2)

Zona Educativa: 083355 Granollers.

Municipi: 08005 l’Ametlla del Vallès.
Centres:
08000098 CEIP Bertí (A2)
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08054241 IES de l’Ametlla del Vallès (A2)
08057266 CEIP Els Cingles

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.
Centres:
08015077 CEIP El Farell
08043486 IES Manolo Hugué (A)
08043942 CEIP Montbui

Municipi: 08041 Canovelles.
Centres:
08046864 IES Bellulla (A)
08039677 CEIP Congost
08015351 CEIP Jacint Verdaguer
08037917 CEIP Joan Miró

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.
Centres:
08015375 CEIP l’Estelada (A)

Municipi: 08046 Cardedeu.
Centres:
08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall

(A)
08054401 IES El Sui (A)
08039690 CEIP Germans Corbella (A)
08053455 CEIP Les Aigües
08045598 CEIP Mil·lenari
08015454 CEIP Ramon Macip - Dolors

Granés (A2)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès.
Centres:
08059780 CEIP Bellavista-Joan Camps i

Giró
08060939 CEIP Guerau de Liost
08017271 CEIP Joan Sanpera i Torras (A)
08052906 IES Lauro (A2)

Municipi: 08088 la Garriga.
Centres:
08044521 CEIP Els Pinetons (A)
08058441 CEIP Giroi
08035222 IES Manuel Blancafort
08017311 CEIP Puiggraciós
08039707 CEIP Tagamanent
08035234 IES Vil·la Romana (A)

Municipi: 08096 Granollers.
Centres:
08017931 IES Antoni Cumella
08043644 IES Carles Vallbona (A)
08045628 IES Celestí Bellera (A)
08035601 CEIP Fàtima
08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia
08017918 CEIP Granullarius
08017700 CEIP Joan Solans
08041659 CEIP Mestres Montaña (A)
08036068 CEIP Pau Vila
08017694 CEIP Pereanton
08041647 CEIP Ponent
08042287 CEIP Salvador Espriu

Municipi: 08107 Lliçà d’Amunt.
Centres:
08052955 IES de Lliçà (1) (A2)
08055907 CEIP Miquel Martí i Pol
08019800 CEIP Països Catalans (A)
08047686 CEIP Sant Baldiri

Municipi: 08108 Lliçà de Vall.
Centres:
08019824 CEIP Les Llisses

Municipi: 08134 Figaró-Montmany.
Centres:
08022008 CEIP Montmany

Municipi: 08181 la Roca del Vallès.

Centres:
08053030 IES de la Roca del Vallès
08038168 CEIP La Torreta
08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume Tor-

rens (A)

Municipi: 08248 Santa Eulàlia de Ronçana.
Centres:
08028102 CEIP Ronçana (A)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès.
Centres:
08039264 CEIP Escola Mestres Munguet-

Cortés (A)

Zona Educativa: 083513 l’Hospitalet de Llo-
bregat.

Municipi: 08101 l’Hospitalet de Llobregat.
Centres:
08035258 IES Apel·les Mestres
08034862 CEIP Ausiàs March
08019411 IES Bellvitge
08034837 CEIP Bernat Desclot
08019149 CEIP Bernat Metge
08052918 IES Bisbe Berenguer (A)
08019216 CEIP Busquets i Punset
08056109 IES Can Vilumara
08036378 CEIP Charlie Rivel
08051264 IES Eduard Fontserè (A)
08052921 IES Eugeni d’Ors
08019241 CEIP Frederic Mistral
08047674 CEIP Gornal (1)
08034266 CEIP Joan Maragall
08045070 IES Joan Miró
08019265 CEIP Joaquim Ruyra (A)
08038004 CEIP Josep Janés
08051471 CEIP Josep Maria Folch i Tor-

res
08044223 CEE L’Estel- Can Bori (2) (A)
08035945 CEIP La Carpa (A)
08019277 CEIP La Marina
08019371 IES Llobregat
08036366 CEIP Lola Anglada
08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge
08039069 IES Margarida Xirgu
08033560 CEIP Màrius Torres
08018066 CEIP Menéndez Pidal
08033912 IES Mercè Rodoreda
08019231 CEIP Milagros Consarnau
08034242 CEIP Pablo Neruda (A1)
08042871 CEIP Patufet Sant Jordi-Fran-

cesc Batallé i Aragonès (A)
08034850 CEIP Pau Casals
08039574 CEIP Pau Sans
08018145 CEIP Pau Vila
08019319 IES Pedraforca (A)
08018091 CEIP Pep Ventura (A)
08019368 CEIP Pere Lliscart
08019198 CEIP Pompeu Fabra
08039562 CEIP Prat de la Manta
08019290 CEIP Provençana
08019401 IES Provençana
08032488 CEIP Puig i Gairalt
08034527 CEIP Ramon Muntaner
08055944 IES Rubió i Ors
08042883 CEIP Sant Josep el Pi
08019307 IES Santa Eulàlia
08018157 CEIP Santiago Ramon y Cajal
08019320 IES Torras i Bages (A)

Zona Educativa: 084049 Manlleu.

Municipi: 08004 Alpens.
Centres:
08000086 CEIP d’Alpens - ZER Alt Lluça-

nès (A)

Municipi: 08109 Lluçà.
Centres:
08019861 CEIP Gafarró - ZER Alt Lluça-

nès (A2)

Municipi: 08112 Manlleu.
Centres:
08040552 IES Antoni Pous i Argila (A)
08039628 CEIP Pompeu Fabra (A)
08019940 CEIP Puig-Agut

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà.
Centres:
08020701 CEIP Comtes de Lacambra -

ZER Els Castells
08060976 SES de Les Masies de Voltregà
08058076 ZER Els Castells (3)

Municipi: 08131 Montesquiu.
Centres:
08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Cas-

tells (A2)

Municipi: 08149 Olost.
Centres:
08022495 CEIP Terra Nostra

Municipi: 08151 Oristà.
Centres:
08022549 CEIP Llevant - ZER Gavarresa

Municipi: 08160 Perafita.
Centres:
08034795 CEIP Heurom - ZER Alt Lluça-

nès

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès.
Centres:
08053005 IES Castell del Quer (A)
08023207 CEIP Lluçanès (A)

Municipi: 08183 Roda de Ter.
Centres:
08023669 CEIP Mare de Déu del Sòl del

Pont (A)
08053042 IES Miquel Martí i Pol

Municipi: 08901 Rupit i Pruit.
Centres:
08039631 CEIP L’Agullola

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluçanès.
Centres:
08056742 ZER Alt Lluçanès (3)
08025666 CEIP Pubilla de Catalunya -

ZER Alt Lluçanès

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra.
Centres:
08026415 CEIP Els Roures - ZER Gavar-

resa
08056857 ZER Gavarresa (3)

Municipi: 08215 Sant Hipòlit de Voltregà.
Centres:
08026521 CEIP Abat Oliba

Municipi: 08233 Sant Pere de Torelló.
Centres:
08027171 CEIP Josep Maria Xandri

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.
Centres:
08058428 SES Sant Quirze de Besora
08027249 CEIP Segimon Comas

Municipi: 08265 Sant Vicenç de Torelló.
Centres:
08028709 CEIP Lloriana

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora.
Centres:
08038201 CEIP de Santa Maria de Besora

- ZER Els Castells
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Municipi: 08254 Santa Maria de Corcó.
Centres:
08028333 CEIP El Cabrerès

Municipi: 08285 Torelló.
Centres:
08058404 IES Cirviànum de Torelló (A)
08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà
08030522 CEIP Vall del Ges

Municipi: 17212 Vidrà.
Centres:
17004062 CEIP Santa Bàrbara - ZER Els

Castells (A2)

Zona Educativa: 084050 Manresa.

Municipi: 08038 Callús.
Centres:
08015247 CEIP Joventut (A2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix.
Centres:
08016069 CEIP de Castellfollit del Boix -

ZER Bages
08016070 CEIP de Maians - ZER Bages

(A)

Municipi: 08084 Fonollosa.
Centres:
08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi

Municipi: 08113 Manresa.
Centres:
08020127 CEIP Bages
08046761 IES Guillem Catà
08059755 CEIP La Font
08020061 CEIP La Renaixença
08020462 IES Lacetània (A)
08020474 IES Lluís de Peguera (A)
08020097 CEIP Pare Algué (A)
08020012 CEIP Pare Ignasi Puig
08033924 IES Pius Font i Quer (A)
08039318 CEIP Puigberenguer (A)
08020073 CEIP Sant Ignasi
08038181 CEIP Serra i Húnter

Municipi: 08139 Mura.
Centres:
08061521 CEIP de Mura

Municipi: 08140 Navarcles.
Centres:
08022197 CEIP Catalunya
08059524 SES de Navarcles

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages.
Centres:
08044016 CEIP Flama (A2)
08053054 IES Gerbert d’Aurillac (A)
08026464 CEIP Monsenyor Gibert

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.
Centres:
08044545 CEIP Collbaix (A)
08026725 CEIP Joncadella (A)
08035313 IES Quercus (A)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardio-
la.
Centres:
08017992 CEIP Montserrat

Municipi: 08192 Santpedor.
Centres:
08053111 IES d’Auro (A2)
08025058 CEIP Riu d’Or (A)

Zona Educativa: 084177 el Masnou.

Municipi: 08003 Alella.

Centres:
08046785 IES d’Alella (A)
08000049 CEIP Fabra (A)

Municipi: 08118 el Masnou.
Centres:
08039604 CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia
08032701 CEIP Lluís Millet
08020826 IES Maremar (A)
08020838 IES Mediterrània
08020723 CEIP Ocata
08038031 CEIP Rosa Sensat
08043930 CEIP Salvador Espriu

Municipi: 08126 Montgat.
Centres:
08021880 CEIP Salvador Espriu
08045677 IES Thalassa (A)

Municipi: 08230 Premià de Dalt.
Centres:
08035684 CEIP Marià Manent
08044442 CEIP Santa Anna (A)
08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (A)

Municipi: 08172 Premià de Mar.
Centres:
08031848 IES Cristòfol Ferrer
08043905 CEIP El Dofí (A)
08043371 CEIP La Lió (A)
08023335 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat
08023232 CEIP Sant Cristòfol (A)
08043711 IES Serra de Marina (A)

Municipi: 08281 Teià.
Centres:
08030364 CEIP El Cim

Municipi: 08282 Tiana.
Centres:
08030388 CEIP Lola Anglada (A2)

Zona Educativa: 084256 Mataró.

Municipi: 08121 Mataró.
Centres:
08021260 IES Alexandre Satorras
08021272 CEIP Àngela Bransuela
08020905 CEIP Angeleta Ferrer
08054113 CEIP Anxaneta
08039616 CEIP Camí del Cros
08034734 CEIP Camí del Mig
08056614 CEIP Cirera
08021302 IES Damià Campeny
08020929 CEIP Germanes Bertomeu (1)
08020917 CEIP Josep Manel Peramàs
08021041 CEIP Josep Montserrat
08052979 IES Josep Puig i Cadafalch
08034333 CEIP La LLàntia
08045227 CEE Les Aigües (2)
08020954 CEIP Menéndez y Pelayo
08046797 IES Pla d’en Boet (A)
08034746 CEIP Rocafonda
08046748 IES Thos i Codina
08021296 CEIP Tomàs Viñas
08034321 CEIP Torre Llauder
08034357 CEIP Vista Alegre

Zona Educativa: 084335 Moià.

Municipi: 08023 Bigues i Riells.
Centres:
08060915 SES de Bigues i Riells
08014747 CEIP El Turó

Municipi: 08055 Castellcir.
Centres:
08015831 CEIP La Popa - ZER El Moia-

nès (A)

Municipi: 08064 Castellterçol.
Centres:
08016151 CEIP Ramona Calvet i Picas

(A2)

Municipi: 08079 l’Estany.
Centres:
08037981 CEIP de L’Estany - ZER El Mo-

ianès

Municipi: 08138 Moià.
Centres:
08022094 CEIP Josep Orriols i Roca (A2)
08044600 IES Moianès (A)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.
Centres:
08026208 CEIP Jaume Balmes
08060009 SES Manuel Carrasco i For-

miguera (A)

Zona Educativa: 084384 Mollet del Vallès.

Municipi: 08105 la Llagosta.
Centres:
08019745 CEIP Joan Maragall
08039719 CEIP Les Planes (A)
08043656 IES Marina (A)
08019711 CEIP Sagrada Família

Municipi: 08115 Martorelles.
Centres:
08045586 CEIP Les Pruneres (A)
08020656 CEIP Simeon Rabasa

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.
Centres:
08021466 CEIP Col·legis Nous
08021594 IES de Mollet del Vallès
08038041 CEIP Federico García Lorca
08054034 IES Gallecs (A)
08044302 CEIP Joan Abelló (A)
08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit
08038065 CEIP Montseny
08021478 CEIP Nicolás Longaron
08021570 CEIP Princesa Sofía (A)
08032713 CEIP Sant Jordi
08032491 CEIP Sant Vicenç
08021600 IES Vicenç Plantada (A)

Municipi: 08135 Montmeló.
Centres:
08052980 IES Montmeló (A)
08022011 CEIP Pau Casals (A)
08022045 CEIP Sant Jordi

Municipi: 08136 Montornès del Vallès.
Centres:
08038077 CEIP Can Parera (A)
08022070 CEIP Marinada
08059792 CEIP Montornès del Vallès
08022057 CEIP Sant Sadurní
08042093 IES Vinyes Velles (A)

Municipi: 08159 Parets del Vallès.
Centres:
08044612 IES de Parets del Vallès (A)
08022690 CEIP Lluís Piquer
08022707 CEIP Pompeu Fabra

Municipi :  08209 Sant Fost de Camp-
sentelles.
Centres:
08047479 IES Alba del Vallès (A2)
08026154 CEIP Joaquim Abril

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles.
Centres:
08028345 CEIP Les Mimoses
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Municipi: 08296 Vallromanes.
Centres:
08030807 CEIP Els Tres Pins

Zona Educativa: 086435 Sallent.

Municipi: 08010 Artés.
Centres:
08000244 CEIP Doctor Ferrer (A2)
08046876 IES Miquel Bosch i Jover (A2)

Municipi: 08012 Avinyó.
Centres:
08000323 CEIP Barnola (A)

Municipi: 08018 Balsareny.
Centres:
08001583 CEIP Guillem de Balsareny

Municipi: 08034 Calders.
Centres:
08015107 CEIP Anton Busquets i Punset

- ZER El Moianès
08056729 ZER El Moianès (3)

Municipi: 08128 Monistrol de Calders.
Centres:
08021934 CEIP L’Esqueix - ZER El Moia-

nès (A)

Municipi: 08141 Navàs.
Centres:
08022264 CEIP Sant Jordi

Municipi: 08191 Sallent.
Centres:
08039306 CEIP Els Pins - ZER Bages
08047376 IES Llobregat (A)
08024972 CEIP Torres Amat

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages.
Centres:
08038089 CEIP Sant Esteve

Municipi: 08258 Santa Maria d’Oló.
Centres:
08028382 CEIP Sesmon d’Oló - ZER Ga-

varressa (A2)

Zona Educativa: 086472 Sant Adrià de Be-
sòs.

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.
Centres:
08002991 CEIP Cascavell
08034989 CEIP Catalunya
08042101 IES de Sant Adrià de Besòs (A)
08040151 IES Fòrum 2004 (1)
08045501 CEIP La Mina (1)
08025083 CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona Educativa: 086599 Sant Celoni.

Municipi: 08039 Campins.
Centres:
08015259 CEIP L’Alzinar - ZER Baix Mont-

seny

Municipi: 08097 Gualba.
Centres:
08017979 CEIP Aqua Alba

Municipi: 08106 Llinars del Vallès.
Centres:
08042792 CEIP Damià Mateu
08044594 IES Giola (A2)
08019782 CEIP Salvador Sanromà

Municipi: 08137 Montseny.
Centres:
08022082 CEIP Puig Drau - ZER Baix

Montseny

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor.
Centres:
08025319 CEIP Joan Casas (A)

Municipi: 08202 Sant Celoni.
Centres:
08034606 IES Baix Montseny (A2)
08025770 CEIP Josep Pallerola i Roca (1)
08037504 CEIP Montnegre (A2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palau-
tordera.
Centres:
08026117 CEIP Vallmanya (A2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.
Centres:
08027183 CEIP Torre Roja (A2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palau-
tordera.
Centres:
08056833 ZER Baix Montseny (3)
08039744 CEIP del Pont Trencat - ZER

Baix Montseny (A2)
08058945 CEIP La Tordera
08028424 CEIP Mare de Déu del Remei

(A)
08053108 IES Reguissol (A2)

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra.
Centres:
08031460 CEIP de Vilalba Sasserra - ZER

Baix Montseny (A2)

Zona Educativa: 087051 Sant Martí Sarroca.

Municipi: 08085 Font-rubí.
Centres:
08017244 CEIP Font-Rúbia - ZER Les

Graus
08056754 ZER Les Graus (3)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca.
Centres:
08027018 CEIP Jaume Balmes

Municipi: 08288 Torrelles de Foix.
Centres:
08030637 CEIP Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilobí del Penedès.
Centres:
08031319 CEIP Llebeig - ZER Les Graus

(A2)

Zona Educativa: 087142 Sant Pere de Riu-
debitlles.

Municipi: 08122 Mediona.
Centres:
08021326 CEIP La Fassina - ZER Serra

d’Ancosa
08039288 CEIP Renaixença - ZER Serra

d’Ancosa

Zona Educativa: 087245 Sant Sadurní
d’Anoia.

Municipi: 08091 Gelida.
Centres:
08035246 IES Lluís Rutllant
08017611 CEIP Montcau

Municipi: 08222 Sant Llorenç d’Hortons.
Centres:
08026907 CEIP Pau Casals (A)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d’Anoia.
Centres:
08059998 CEIP La Pau

08027365 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
(A)

Municipi: 08273 Subirats.
Centres:
08029155 CEIP El Montcau - ZER Su-

birats
08029192 CEIP Sant Jordi - ZER Subirats
08056766 ZER Subirats (3)
08029143 CEIP Subirats - ZER Subirats

Zona Educativa: 087270 Sant Vicenç de
Castellet.

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar.
Centres:
08015806 CEIP Jaume Balmes

Municipi: 08061 Castellgalí.
Centres:
08056730 ZER Bages (3)
08016094 CEIP Sant Miquel - ZER Bages

(A2)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat.
Centres:
08021892 CEIP Sant Pere

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Ro-
cafort.
Centres:
08023657 CEIP Pompeu Fabra (A)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet.
Centres:
08046840 IES Castellet (A)
08028576 CEIP Sant Vicenç (A)

Zona Educativa: 087350 Santa Coloma de
Gramenet.

Municipi: 08245 Santa Coloma de Grame-
net.
Centres:
08035519 CEIP Antoni Gaudí
08028035 CEIP Ausiàs March (A1)
08033341 CEIP Banús (A1)
08027973 CEIP Beethoven
08059329 IES Can Peixauet (A)
08027456 CEIP Ferran de Sagarra
08032300 CEIP Fray Luis de León (A)
08027985 CEIP Jaume Salvatella
08040059 CEIP Joan Salvat i Papasseit
08040047 CEE Josep Sol i Rodríguez (2)

(A)
08037176 IES La Bastida
08027870 CEIP Les Palmeres
08034643 IES Les Vinyes
08027936 CEIP Lluís Millet
08040382 CEIP Mercè Rodoreda (A)
08032312 CEIP Miguel de Unamuno
08053078 IES Numància
08027468 CEIP Pallaresa
08033997 CEIP Primavera
08028047 IES Puig Castellar (A)
08056985 IES Ramon Berenguer IV
08041180 CEIP Rosselló Pòrcel
08036101 CEIP Sagrada Família
08027471 CEIP Sant Just
08045574 CEIP Serra de Marina
08059767 CEIP Tanit (1) (A)
08034001 IES Terra Roja
08027511 CEIP Torre Balldovina
08035325 IES Torrent de les Bruixes
08027432 CEIP Wagner (A)

Zona Educativa: 087804 Sitges.

Municipi: 08043 Canyelles.
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Centres:
08015399 CEIP Sant Nicolau

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.
Centres:
08047467 IES Alexandre Galí (A)
08042056 IES Can Puig
08027110 CEIP El Pi (A)
08058957 CEIP Els Costerets
08027134 CEIP Les Roquetes
08058362 CEIP Riera de Ribes
08034448 CEIP Santa Eulàlia (A)

Municipi: 08270 Sitges.
Centres:
08034667 CEIP Esteve Barrachina
08043981 IES Joan Ramon Benaprès
08053583 CEIP Maria Ossó
08029088 CEIP Miguel Utrillo (A1)

Zona Educativa: 087932 Súria.

Municipi: 08047 Cardona.
Centres:
08015612 CEIP Joan de Palà
08015582 CEIP Mare de Déu del Patroci-

ni (A)
08042330 IES Sant Ramon

Municipi: 08274 Súria.
Centres:
08029209 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat (A)
08042044 IES Mig-Món (A)
08029222 CEIP Sant Josep de Calassanç

(A)

Zona Educativa: 088810 Vic.

Municipi: 08037 Calldetenes.
Centres:
08015193 CEIP Sant Marc

Municipi: 08083 Folgueroles.
Centres:
08017207 CEIP Mossèn Cinto

Municipi: 08100 Gurb.
Centres:
08018029 CEIP Les Escoles

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau.
Centres:
08025320 CEIP La Monjoia (1)

Municipi: 08220 Sant Julià de Vilatorta.
Centres:
08026786 CEIP Bellpuig - ZER Els Munts

(A2)
08056869 ZER Els Munts (3)

Municipi: 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer.
Centres:
08028072 CEIP de Santa Eulàlia de Riu-

primer (A)

Municipi: 08298 Vic.
Centres:
08031022 IES de Vic
08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich
08057096 CEIP Guillem de Montrodon-

Sant Miquel dels Sants (1) (A)
08057102 CEIP Jaume Balmes-Andersen

(1) (A)
08031034 IES Jaume Callís (A)
08056821 ZER La Plana (3)
08030832 CEIP Montseny
08030819 CEIP Sentfores - ZER La Plana

Municipi: 08303 Vilanova de Sau.

Centres:
08031290 CEIP de Vilanova de Sau - ZER

Els Munts

Zona Educativa: 089000 Vilafranca del
Penedès.

Municipi: 08013 Avinyonet del Penedès.
Centres:
08000347 CEIP d’Avinyonet del Penedès

- ZER Font del Cuscó
08056717 ZER Font del Cuscó (3)

Municipi: 08065 Castellví de la Marca.
Centres:
08016161 CEIP El Castellot (A2)

Municipi: 08094 la Granada.
Centres:
08017682 CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08145 Olèrdola.
Centres:
08022343 CEIP Circell (A)
08022367 CEIP Rossend Montané

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls.
Centres:
08022379 CEIP Pont de l’Arcada - ZER

Font del Cuscó (A2)

Municipi: 08154 Pacs del Penedès.
Centres:
08057281 ZER Cep de Sis (3)
08022586 CEIP El Drac - ZER Cep de Sis

(A)

Municipi: 08164 el Pla del Penedès.
Centres:
08058064 ZER La Ginesta (3)
08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER

La Ginesta

Municipi: 08174 Puigdàlber.
Centres:
08023359 CEIP Virolai - ZER Cep de Sis

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues.
Centres:
08026099 CEIP Sant Cugat - ZER Font del

Cuscó (A2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles.
Centres:
08027146 CEIP Sant Jeroni

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona.
Centres:
08027237 CEIP Antoni Grau Minguell

Municipi: 08249 Santa Fe del Penedès.
Centres:
08028151 CEIP Les Moreres - ZER Cep

de Sis

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Mon-
jos.
Centres:
08028217 CEIP Doctor Samaranch i Fina
08053091 IES El Foix (A)
08037528 CEIP Sant Domènec

Municipi: 08287 Torrelavit.
Centres:
08030613 CEIP Ràfols - ZER La Ginesta

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.
Centres:
08035362 IES Alt Penedès
08039291 CEIP Cristòfor Mestre
08031320 CEIP Estalella i Graells (A)
08031459 IES Eugeni d’Ors
08031332 CEIP Josep Baltà i Elias (A)

08036111 CEIP Mas i Perera
08046736 IES Milà i Fontanals (A)
08034126 CEIP Pau Boada

Zona Educativa: 089229 Vilanova i la Geltrú.

Municipi: 08074 Cubelles.
Centres:
08016811 CEIP Josep Andreu - Charlie Ri-

vel

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.
Centres:
08031666 CEIP Canigó (A)
08043917 CEIP Cossetània
08061041 CEIP de Vilanova i la Geltrú
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros
08040412 CEIP El Margalló (A)
08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Ra-

fecas (A)
08031484 CEIP Ginesta (1)
08043693 IES Joaquim Mir (A)
08034497 CEIP L’Aragai
08039586 CEIP L’Arjau (1)
08043929 CEIP Llebetx
08031711 IES Manuel de Cabanyes
08031472 CEIP Pompeu Fabra

Zona Educativa: 089254 Vilassar de Mar.

Municipi: 08009 Argentona.
Centres:
08000189 CEIP Bernat de Riudemeia
08052876 IES d’Argentona (A)
08043221 CEIP Francesc Burniol
08060319 CEIP Les Fonts
08039598 CEIP Sant Miquel del Cros (1)

(A)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar.
Centres:
08059779 CEIP Pla de l’Avellà

Municipi: 08030 Cabrils.
Centres:
08014905 CEIP L’Olivera (A)
08061762 CEIP Mas Maria

Municipi: 08075 Dosrius.
Centres:
08016835 CEIP del Pi (A)

Municipi: 08153 Òrrius.
Centres:
08022574 CEIP Francesc Macià

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.
Centres:
08026476 CEIP Francesc Macià
08040564 IES Jaume Almera

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.
Centres:
08040060 CEIP Escola del Mar
08026749 CEIP Pérez Sala
08041696 CEIP Vaixell Burriac (A)
08057254 IES Vilassar de Mar (A2)
08046803 IES Vilatzara (A)

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona Educativa: 081541 Calaf.

Municipi: 08031 Calaf.
Centres:
08043395 IES Alexandre de Riquer (A)
08014929 CEIP Alta Segarra

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregós.



Full de disposicions i actes administratius

1196

Centres:
08016082 CEIP Sant Roc - ZER Vent

d’Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei.
Centres:
08023141 CEIP Mare de Déu del Portal -

ZER Vent d’Avall (A)
08056791 ZER Vent d’Avall (3)

Municipi: 08228 Sant Martí Sesgueioles.
Centres:
08027021 CEIP Font de l’Anoia - ZER Vent

d’Avall (A)

Zona Educativa: 081841 Capellades.

Municipi: 08028 Cabrera d’Igualada.
Centres:
08014841 CEIP Cabrera d’Igualada - ZER

Serra d’Ancosa (A2)

Municipi: 08044 Capellades.
Centres:
08015430 CEIP Marquès de la Pobla (A)
08046645 IES Molí de la Vila (A)

Municipi: 08048 Carme.
Centres:
08015648 CEIP Serra de Coll-Bas - ZER

Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola.
Centres:
08022793 CEIP Renaixença - ZER Vinyes

Verdes
08056808 ZER Vinyes Verdes (3)

Municipi: 08161 Piera.
Centres:
08060526 CEIP Creixà (A)
08047820 IES Guinovarda (A)
08022768 CEIP Herois del Bruc
08056122 CEIP Les Flandes

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt.
Centres:
08022859 CEIP Maria Borés

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt.
Centres:
08030583 CEIP La Torre - ZER de Bat a

Bat
08030595 CEIP Torrescasana - ZER de

Bat a Bat (A)

Municipi: 08292 Vallbona d’Anoia.
Centres:
08056778 ZER De Bat a Bat (3)
08030698 CEIP Josep Masclans - ZER de

Bat a Bat (A)

Zona Educativa: 082031 Castelldefels.

Municipi: 08056 Castelldefels.
Centres:
08034096 CEIP Antoni Gaudí (A)
08034084 CEIP Can Roca
08060599 CEIP de Castelldefels
08043310 CEIP Edumar
08015961 CEIP Jacint Verdaguer
08045537 IES Josep Lluís Sert (A)
08040539 IES Les Marines
08015843 CEIP Lluís Vives (A)
08037930 CEIP Margalló (A)
08047480 IES Mediterrània (A)
08037929 CEIP Torre Barona
08015855 CEIP Vista Alegre

Zona Educat iva:  082481 Cornel là de
Llobregat.

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.
Centres:
08016422 CEIP Abat Oliba
08043334 CEIP Alexandre Galí
08016380 CEIP Anselm Clavé
08016744 CEIP Antoni Gaudí
08016367 CEIP Dolors Almeda (A)
08016771 CEIP Els Pins
08016781 IES Esteve Terradas i Illa
08016793 IES Francesc Macià (A)
08037966 CEIP Ignasi Iglésias
08033900 IES Joan Miró
08035881 CEIP L’Areny
08016409 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat
08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (A)
08051240 CEIP Mediterrània
08035143 IES Miquel Martí i Pol
08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
08016410 CEIP Sant Ildefons
08042299 CEIP Sant Miquel
08037978 CEIP Suris (1)
08054058 CEIP Torre de la Miranda (A)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.
Centres:
08041684 CEIP Espai 3
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia
08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol
08026671 CEIP Joan Perich i Valls
08036071 CEIP La Unió (A)
08026579 CEIP Pascual Cañis
08026661 CEIP Pau Casals
08026567 CEIP Sant Francesc d’Assís

Zona Educativa: 082636 Esparreguera.

Municipi: 08001 Abrera.
Centres:
08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí

(A1)
08045689 IES Voltrera (A)

Municipi: 08025 el Bruc.
Centres:
08014814 CEIP El Bruc - ZER Tres Bran-

ques (A)
08058817 ZER Tres Branques (3)

Municipi: 08069 Collbató.
Centres:
08033468 CEIP La Salut (A)

Municipi: 08076 Esparreguera.
Centres:
08059354 CEIP d’Esparreguera
08040540 IES El Cairat (A)
08053285 IES El Castell (A)
08016872 CEIP Mare de Déu de la Mun-

tanya
08043346 CEIP Montserrat (A)
08036044 CEIP Pau Vila
08016938 CEIP Taquígraf Garriga

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.
Centres:
08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (A)
08039343 CEIP Josep Ferrà i Esteva
08022380 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat (A)
08022461 CEIP Sant Bernat

Zona Educativa: 082673 Esplugues de Llo-
bregat.

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.
Centres:
08040618 CEIP Can Vidalet
08036056 CEIP Folch i Torres

08017104 CEIP Gras i Soler
08016941 CEIP Isidre Martí
08033535 CEIP Joan Maragall
08017153 IES Joanot Martorell
08046657 IES Joaquim Blume (A)
08041374 IES La Mallola
08042861 CEIP Lola Anglada
08017116 CEIP Matilde Orduña (A2)
08032476 CEIP Prat de la Riba
08017131 IES Severo Ochoa (A)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.
Centres:
08032580 CEIP Canigó
08033985 IES de Sant Just Desvern (A)
08041556 CEIP Montseny
08026816 CEIP Montserrat

Zona Educativa: 083549 Igualada.

Municipi: 08063 Castellolí.
Centres:
08016136 CEIP Castellolí - ZER Tres Bran-

ques

Municipi: 08071 Copons.
Centres:
08016291 CEIP Copons - ZER Vent d’Avall

Municipi: 08102 Igualada.
Centres:
08019460 CEIP Emili Vallès (A)
08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich
08019435 CEIP García i Fossas
08047364 IES Joan Mercader (A2)
08019654 IES Milà i Fontanals (A)
08019642 CEIP Pare Ramon Castelltort i

Miralda
08019630 IES Pere Vives i Vich (A2)

Municipi: 08103 Jorba.
Centres:
08019678 CEIP Jorba - ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna.
Centres:
08056781 ZER Serra d’Ancosa (3)
08019691 CEIP Vilademàger - ZER Serra

d’Ancosa

Municipi: 08143 Òdena.
Centres:
08022321 CEIP Castell d’Òdena (A2)

Municipi: 08226 Sant Martí de Tous.
Centres:
08026956 CEIP Cérvola Blanca - ZER El

Ventall
08056845 ZER El Ventall (3)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.
Centres:
08057734 CEIP Antoni Gaudí (A)
08053352 IES de Santa Margarida de

Montbui (1) (A)
08038272 CEIP García Lorca (A)
08028163 CEIP Montbou - ZER El Ventall

(A)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí.
Centres:
08031277 CEIP Joan Maragall (A)
08044168 IES Pla de les Moreres (A)
08038247 CEIP Pompeu Fabra

Zona Educativa: 084098 Martorell.

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.
Centres:
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat

- ZER Vinyes Verdes



1197

Núm. 977

Municipi: 08114 Martorell.
Centres:
08061609 CEIP de Martorell II
08020498 CEIP Els Convents (1)
08037152 IES Joan Oró (A)
08020619 CEIP José Echegaray
08020607 CEIP Juan Ramón Jiménez
08053601 CEIP Lola Anglada (A)
08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró

(2) (A)
08020620 IES Pompeu Fabra (A)
08034278 CEIP Vicente Aleixandre (A)

Municipi: 08119 Masquefa.
Centres:
08060605 CEIP de Masquefa
08060514 SES de Masquefa
08020841 CEIP El Turó (A2)
08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes

- ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires.
Centres:
08026130 CEIP La Roureda (A)

Zona Educativa: 084359 Molins de Rei.

Municipi: 08123 Molins de Rei.
Centres:
08021351 CEIP Alfonso XIII (A)
08034217 IES Bernat el Ferrer (A)
08021442 CEIP Castell Ciuró
08044247 CEIP Estel
08034102 CEIP Ferran Agulló (A)
08021363 CEIP L’Alzina
08021430 IES Lluís de Requesens (A)
08041660 CEIP Pont de la Cadena (A)

Municipi: 08158 el Papiol.
Centres:
08022689 CEIP Pau Vila

Zona Educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.
Centres:
08023131 IES Baldiri Guilera (A)
08040333 CEIP Bernat Metge (A)
08022926 CEE Can Rigol (2) (A)
08042810 CEIP Charles Darwin (A1)
08053303 IES Doctor Trueta (1) (A)
08054198 IES Estany de la Ricarda
08042809 CEIP Galileo Galilei (A2)
08032725 CEIP Honorable Josep Tarrade-

llas
08031836 IES Illa dels Banyols
08022938 CEIP Jacint Verdaguer (A)
08022914 CEIP Jaume Balmes (1) (A2)
08022884 CEIP Joan Maragall
08022902 CEIP Menéndez y Pelayo
08034977 CEIP Pompeu Fabra
08039355 CEIP Ramon Llull (A2)
08047492 IES Ribera Baixa (A)
08043589 IES Salvador Dalí (A)
08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià

(1)
08038090 CEIP Sant Jaume

Zona Educat iva:  086551 Sant Boi de
Llobregat.

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.
Centres:
08025344 CEIP Amat i Verdú
08034400 CEIP Antoni Gaudí (A1)
08038259 CEIP Antoni Tàpies
08043401 CEIP Barrufet
08038223 CEIP Benviure (A)

08025605 IES Camps Blancs (A1)
08034412 CEIP Can Massallera (A)
08025526 CEIP Ciutat Cooperativa (A)
08047509 IES Ítaca (A)
08025654 IES Joaquim Rubió i Ors
08025642 CEIP Josep Maria Ciurana
08025587 CEIP Maria Fernández de Lara
08025599 CEIP Marianao
08043681 IES Marianao (A)
08054061 CEIP Montbaig (1) (A2)
08034990 CEIP Parellada
08039379 CEIP Rafael Casanova
08033961 IES Rafael Casanova

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló.
Centres:
08043760 CEIP Colònia Güell
08027407 CEIP Montpedrós (A)

Zona Educativa: 086708 Sant Feliu de
Llobregat.

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.
Centres:
08026385 CEIP Arquitecte Gaudí (A2)
08026221 CEIP Falguera (A)
08026373 CEIP Josep Montmany Amat
08041519 IES Martí Dot (A)
08026211 CEIP Nadal
08026397 IES Olorda (A)
08036007 CEIP Pau Vila
08035994 CEIP Salvador Espriu (A2)

Zona Educativa: 087300 Sant Vicenç dels
Horts.

Municipi: 08068 Cervelló.
Centres:
08016240 CEIP Santa Maria de Cervelló

(A)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.
Centres:
08045859 IES de Corbera de Llobregat

(A2)
08016331 CEIP Jaume Balmes
08053510 CEIP Puig d’Agulles (A)

Municipi: 08157 Pallejà.
Centres:
08022665 CEIP Àngel Guimerà
08053297 IES de Pallejà (A)
08022677 CEIP Jacint Verdaguer
08044430 CEIP La Garalda

Municipi: 08905 la Palma de Cervelló.
Centres:
08016264 CEIP El Solell

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.
Centres:
08025265 CEIP Àngel Guimerà
08060848 CEIP de Sant Andreu de la

Barca
08043671 IES El Palau (A)
08025241 CEIP Joan Maragall (A)
08038211 CEIP José Juan Ortiz
08039367 CEIP Josep Pla
08053315 IES Montserrat Roig (A)
08032521 CEIP Vall de Palau (A)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.
Centres:
08034011 IES Frederic Mompou (A)
08053340 IES Gabriela Mistral (A)
08028667 CEIP Juan Juncadella (A)
08038284 CEIP La Guàrdia (1)
08028591 CEIP La Vinyala

08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío (1)
(A)

08041131 CEIP Sant Antoni (A)
08028588 CEIP Sant Jordi
08035350 CEIP Sant Josep

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat.
Centres:
08030649 CEIP Sant Martí (A)

Municipi: 08295 Vallirana.
Centres:
08060851 CEIP de Vallirana
08053522 CEIP La Ginesta (A)
08030789 CEIP Pompeu Fabra (A)
08044570 IES Vall d’Arús (A)

Zona Educativa: 088950 Viladecans.

Municipi: 08020 Begues.
Centres:
08014589 CEIP Sant Cristòfor (A2)

Municipi: 08089 Gavà.
Centres:
08017530 IES de Bruguers (A)
08041866 IES El Calamot (A)
08017360 CEIP Jacme March
08017505 CEIP Juan Salamero (1)
08032658 CEIP L’Eramprunyà
08037991 CEIP Marcel·lí Moragas
08017359 CEIP Salvador Lluch (A)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat.
Centres:
08025812 CEIP Sant Climent

Municipi: 08301 Viladecans.
Centres:
08031083 CEIP Àngela Roca
08042834 CEIP Can Palmer (A)
08034621 IES de Sales
08059721 CEIP de Viladecans
08031198 CEIP Doctor Fleming (1)
08032762 CEIP Doctor Trueta
08031204 CEIP Doctor Vicenç Ferro (A)
08039380 CEIP Germans Amat i Targa (A)
08053364 IES Josep Mestres i Busquets

(A)
08045860 IES Miramar (A)
08031101 CEIP Montserratina
08032750 CEIP Pau Casals
08031228 IES Torre Roja (A)

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Zona Educativa: 080895 Barberà del Vallès.

Municipi: 08904 Badia del Vallès.
Centres:
08042342 IES de Badia del Vallès (A)
08034035 IES de Ciutat Badia
08028928 CEIP La Jota (1)
08028931 CEIP La Muñeira (1)
08028941 CEIP La Sardana (1)
08028916 CEIP Las Seguidillas (1)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès.
Centres:
08028254 CEIP Can Llobet
08045562 IES Can Planas (A2)
08033602 CEIP Can Serra (A)
08041210 CEIP del Bosc
08028229 CEIP Elisa Badia
08035349 IES La Romànica (A)
08039641 CEIP Pablo Picasso
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Zona Educativa: 081981 Castellar del Vallès.

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.
Centres:
08034229 CEIP Bonavista
08046682 IES de Castellar (A)
08062614 CEIP de Castellar del Vallès
08034904 CEIP Emili Carles i Tolrà
08054824 CEIP Mestre Pla (A)
08034898 CEIP Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.
Centres:
08041222 CEIP Can Cladellas
08022616 CEIP Josep Maria Folch i Tor-

res
08053467 CEIP Palau (A)
08045306 IES Ramon Casas i Carbó (A)

Municipi: 08223 Sant Llorenç Savall.
Centres:
08026919 CEIP Josep Gras (A2)

Municipi: 08267 Sentmenat.
Centres:
08028990 CEIP Can Sorts (A)
08053248 IES de Sentmenat (A)

Zona Educativa: 082259 Cerdanyola del
Vallès.

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.
Centres:
08045549 IES Banús (A)
08028904 CEIP Carles Buïgas
08039896 CEIP Escola Bellaterra
08031757 IES Forat del Vent
08053157 IES Gorgs (A)
08044715 IES Jaume Mimó
08035623 CEE Jeroni de Moragas (2) (A)
08028758 CEIP Les Fontetes
08043504 IES Pere Calders (A)
08036411 CEIP Saltells
08028746 CEIP Sant Martí (A)
08028783 CEIP Serraparera
08053650 CEIP Turó de Guiera
08038351 CEIP Xarau (A1)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.
Centres:
08043361 CEIP El Turó
08021636 CEIP El Viver (1) (A)
08034783 CEIP Elvira Cuyàs
08021685 CEIP Font Freda
08044533 IES La Ferreria (A)
08054174 IES La Ribera
08021764 CEIP Mitja Costa
08021788 IES Montserrat Miró i Vila
08035283 CEIP Reixac (A)

Municipi: 08180 Ripollet.
Centres:
08023566 CEIP Anselm Clavé
08054186 IES Can Mas (A)
08059883 CEIP de Ripollet
08033948 CEIP Enric Tatché i Pol (A1)
08038156 CEIP Escursell i Bartalot
08023426 CEIP Gassó i Vidal
08023554 CEIP Josep Maria Ginesta
08037206 IES Lluís Companys (A1)
08035295 IES Palau Ausit (A)
08023542 CEIP Tiana de la Riba

Zona Educativa: 086370 Sabadell.

Municipi: 08187 Sabadell.
Centres:
08024807 CEIP Agnès Armengol (1)

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (A)
08024066 CEIP Alcalde Marcet (1) (A2)
08040400 CEIP Amadeu Vives (A)
08044314 CEIP Andreu Castells (A1)
08055105 CEIP Arraona
08024765 IES Arraona (A)
08024819 CEIP Calvet d’Estrella
08035957 CEIP Can Deu (A)
08032737 CEIP Can Rull (A)
08055889 CEIP Carme Simó-Sant Gregori

(A)
08024893 IES Castellarnau (A)
08038582 CEIP Catalunya (A)
08023955 CEIP Cifuentes (A)
08023918 CEIP Concòrdia
08041672 CEIP Creu Alta (A)
08024704 CEE de Reeducació Auditiva (2)
08044624 IES de Sabadell (A2)
08023931 CEIP Enric Casassas
08024741 IES Escola Industrial (A1)
08023921 CEIP Espronceda (1)
08024881 IES Ferran Casablancas
08024832 CEIP Floresta
08024856 CEIP Font Rosella
08024789 CEE Francesc Bellapart (2) (A)
08023943 CEIP Gaudí
08024005 CEIP Joan Maragall (1)
08023979 CEIP Joan Montllor (1)
08034591 IES Joan Oliver (A)
08023992 CEIP Joan Sallarès i Pla (1) (A)
08041611 CEIP Joanot Alisanda
08035969 CEIP Joaquim Blume
08053212 IES Jonqueres (1)
08023980 CEIP Juan Ramón Jiménez (1)
08024042 CEIP La Romànica (A)
08053224 IES Les Termes (A)
08024017 CEIP Miquel Carreras
08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (1)
08043383 CEIP Nostra Llar
08024820 CEIP Pau Casals (A)
08024871 IES Pau Vila
08043954 CEIP Ribatallada
08046669 IES Ribot i Serra (A)
08024790 CEIP Roureda
08024030 CEIP Samuntada
08035696 CEIP Sant Julià (A)
08053492 CEIP Teresa Claramunt (A2)
08024844 CEIP Torreguitart (A)
08042020 IES Vallès (A)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès.
Centres:
08044910 CEIP El Turonet
08054836 CEIP Onze de Setembre (A)
08044454 CEIP Pilarín Bayés (A2)
08033407 CEIP Purificació Salas i Xandri
08047583 IES Sant Quirze del Vallès (A)

Zona Educativa: 086630 Sant Cugat del
Vallès.

Municipi: 08054 Castellbisbal.
Centres:
08053145 IES Castellbisbal (A)
08057229 CEIP Els Arenys (A)
08015821 CEIP Mare de Déu de Montserrat

(A1)

Municipi: 08184 Rubí.
Centres:
08035301 IES Duc de Montblanc (A)
08043668 IES El Bullidor (A)
08036330 IES J.V. Foix
08023852 CEIP Joan Maragall
08053182 IES La Serreta (A)
08038171 CEIP Montessori

08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer
08032351 CEIP Pau Casals
08034382 CEIP Ramon Llull
08054368 CEE Rubí (2)
08042895 CEIP Schola
08034394 CEIP Teresa Altet
08041601 CEIP Torre de la Llebre (A)
08032348 CEIP 25 de Setembre

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.
Centres:
08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat

(A1)
08031873 IES Arnau Cadell (A1)
08034692 CEIP Catalunya (A)
08046694 IES Centre d’Alt Rendiment Es-

portiu (A)
08041234 CEIP Collserola (A)
08061178 CEIP de Sant Cugat II
08026087 CEIP Jaume Ferran i Clua
08038260 CEIP Joan Maragall (A)
08025824 CEIP La Floresta
08031861 IES Leonardo da Vinci
08025927 CEIP Pi d’en Xandri (A)
08026026 CEIP Pins del Vallès
08054873 IES Sant Cugat
08059871 CEIP Sant Cugat del Vallès (A)

Zona Educativa: 087555 Santa Perpetua de
Mogoda.

Municipi: 08167 Polinyà.
Centres:
08022872 CEIP Pere Calders (A)
08053170 IES Polinyà (A)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda.
Centres:
08034461 CEIP Bernat de Mogoda (A)
08061181 CEIP de Santa Perpètua II
08045021 IES Estela Ibèrica (A1)
08028436 CEIP La Florida
08053236 IES Rovira-Forns
08028497 CEIP Santa Perpètua

Zona Educativa: 088109 Terrassa.

Municipi: 08120 Matadepera.
Centres:
08060757 CEIP de Matadepera (A)
08020863 CEIP Ginesta (A1)
08053169 IES Matadepera (A)

Municipi: 08279 Terrassa.
Centres:
08051306 CEIP Abat Marcet (A)
08039653 CEIP Agustí Bartra
08030224 CEIP Antoni Ubach i Soler
08029374 CEIP Bisbat d’Egara (A1)
08031770 IES Can Jofresa
08058465 CEIP Can Roca
08053251 IES Cavall Bernat (A)
08030339 IES de Terrassa (A)
08024777 IES Egara (A)
08038326 CEIP El Vallès
08043437 CEIP Font de l’Alba (1)
08029350 CEIP França
08041246 CEIP Francesc Aldea i Pérez
08029362 CEIP Germans Amat
08030340 IES Investigador Blanxart
08029507 CEIP Isaac Peral (A)
08034485 CEIP Joan Marquès i Casals
08030315 CEIP Joan XXIII
08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró
08044648 CEIP La Roda (A)
08039665 CEIP Lanaspa-Giralt (A)
08038314 CEIP Mare de Déu de Montserrat
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08030200 CEIP Marià Galí Guix
08046724 IES Montserrat Roig (A)
08034059 IES Nicolau Copèrnic (A)
08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès
08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich
08030285 CEIP President Salvans
08029386 CEIP Ramón y Cajal (A1)
08030297 CEIP Salvador Vinyals i Galí (1)
08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt
08043516 IES Santa Eulàlia
08045011 IES Torre del Palau

Municipi: 08290 Ullastrell.
Centres:
08030662 CEIP Serralavella

Municipi: 08291 Vacarisses.
Centres:
08030686 CEIP Pau Casals (A2)

Municipi: 08300 Viladecavalls.
Centres:
08053261 IES de Viladecavalls (A1)
08041726 CEIP Roc Blanc (A2)
08031061 CEIP Rosella (A)

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona Educativa: 170495 Amer.

Municipi: 17007 Amer.
Centres:
17004578 IES Castell d’Estela
17000093 CEIP Gaspar de Queralt

Municipi: 17008 Anglès.
Centres:
17000135 CEIP Pompeu Fabra
17004487 IES Rafael de Campalans (A)

Municipi: 17189 la Cellera de Ter.
Centres:
17003781 CEIP Juncadella

Municipi: 17116 Osor.
Centres:
17002442 CEIP La Vall

Municipi: 17133 les Planes d’Hostoles.
Centres:
17002752 CEIP Sant Cristòfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols.
Centres:
17003343 CEIP Rocalba

Municipi: 17903 Sant Julià del Llor i Bon-
matí.
Centres:
17000123 CEIP Sant Jordi

Zona Educativa: 170586 Arbúcies.

Municipi: 17009 Arbúcies.
Centres:
17000160 CEIP Doctor Carulla
17006605 IES Montsoriu (A)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.
Centres:
17004517 IES de Sant Hilari Sacalm (A2)
17003434 CEIP Guilleries (A)

Municipi: 17220 Viladrau.
Centres:
17004189 CEIP Els Castanyers - ZER Gui-

lleries
08059287 ZER Guilleries (3)

Zona Educativa: 170861 Banyoles.

Municipi: 17015 Banyoles.
Centres:
17000342 CEIP Baldiri Reixac
17005182 CEIP Can Puig
17000330 IES Josep Brugulat
17006952 CEIP La Draga (A2)
17000305 IES Pere Alsius i Torrent
17000329 CEIP Pla de l’Ametller (A)
17006666 IES Pla de l’Estany (A)

Municipi: 17056 Cornellà del Terri.
Centres:
17000986 CEIP La Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponellà.
Centres:
17001097 CEIP Carles de Fortuny (A2)

Municipi: 17071 Fontcoberta.
Centres:
17004827 CEIP Alzina Reclamadora (A2)

Municipi: 17137 Porqueres.
Centres:
17002818 CEIP Frigolet - ZER Les Goges
17002791 CEIP L’Entorn

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor.
Centres:
17003586 CEIP Roqueta - ZER Les Go-

ges

Municipi: 17190 Serinyà.
Centres:
17003801 CEIP Bora Gran - ZER Les Go-

ges
17007415 ZER Les Goges (3)

Municipi: 17218 Vilademuls.
Centres:
17004153 CEIP de Sant Esteve de Guial-

bes

Zona Educativa: 171141 Besalú.

Municipi: 17010 Argelaguer.
Centres:
17005261 CEIP Montpalau - ZER El Llierca

Municipi: 17019 Besalú.
Centres:
17000391 CEIP Salvador Vilarrasa

Municipi: 17200 Tortellà.
Centres:
17003902 CEIP Joan Roura i Parella - ZER

El Llierca

Zona Educativa: 171219 la Bisbal d’Empordà.

Municipi: 17022 la Bisbal d’Empordà.
Centres:
17000411 CEIP Joan de Margarit
17007300 IES La Bisbal (A2)
17005248 CEIP Mas Clarà

Municipi: 17057 Corçà.
Centres:
17000998 CEIP El Rodonell - ZER Les Ga-

varres
17007543 ZER Les Gavarres (3)

Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní l’Heura.
Centres:
17003631 CEIP La Pedra Dreta - ZER Les

Gavarres
17001024 CEIP Les Gavarres - ZER Les

Gavarres (A2)

Municipi: 17205 Ullastret.
Centres:
17003941 CEIP L’Estany - ZER Emporda-

net

Zona Educativa: 171244 Blanes.

Municipi: 17023 Blanes.
Centres:
17007828 CEIP Can Borell (A2)
17000470 CEIP Carles Faust
17000469 CEIP Joaquim Ruyra (A)
17000548 CEIP Mossèn Joan Batlle
17004566 CEIP Napoleó Soliva (1)
17005017 CEIP Quatre Vents
17005731 IES S’Agulla (A2)
17000551 IES Sa Palomera
17005662 IES Serrallarga
17004712 CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 Lloret de Mar.
Centres:
17004657 CEIP Esteve Carles (A2)
17002107 CEIP Pere Torrent
17004955 CEIP Pompeu Fabra
17005911 IES Ramon Coll i Rodés (A)
17006770 IES Rocagrossa

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva.
Centres:
17002181 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 17202 Tossa de Mar.
Centres:
17006812 IES de Tossa de Mar (A2)
17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré

Zona Educativa: 171530 Cadaqués.

Municipi: 17032 Cadaqués.
Centres:
17006678 SES Cap de Creus (A2)
17000627 CEIP Caritat Serinyana

Municipi: 17054 Colera.
Centres:
17000950 CEIP Puig d’Esquers

Municipi: 17092 Llançà.
Centres:
17006769 IES de Llançà (A2)
17002077 CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17140 el Port de la Selva.
Centres:
17002879 CEIP Les Clisques

Municipi: 17138 Portbou.
Centres:
17002831 CEIP Sant Jaume (A2)

Zona Educativa: 171748 Camprodon.

Municipi: 17039 Camprodon.
Centres:
17000779 CEIP Doctor Robert (A2)
17000780 CEIP Germans Estabanell -

ZER Vall de Ter
17006681 SES Germans Vila-Riera (A2)

Municipi: 17091 Llanars.
Centres:
17002065 CEIP Les Moreres - ZER Vall de

Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter.
Centres:
17004219 CEIP La Daina - ZER Vall de Ter

Zona Educativa: 171906 Cassà de la Selva.
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Municipi: 17044 Cassà de la Selva.
Centres:
17005650 IES de Cassà de la Selva (A2)
17000846 CEIP Puig d’Arques

Municipi: 17089 Llagostera.
Centres:
17006757 IES de Llagostera (A2)
17002031 CEIP Lacustària (A2)

Zona Educativa: 172224 Celrà.

Municipi: 17025 Bordils.
Centres:
17000561 CEIP de Bordils

Municipi: 17049 Celrà.
Centres:
17000913 CEIP L’Aulet

Municipi: 17050 Cervià de Ter.
Centres:
17007555 ZER Baix Ter (3)
17000925 CEIP L’Aixart - ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Flaçà.
Centres:
17001292 CEIP Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera.
Centres:
17007491 ZER Empordanet (3)
17002715 CEIP Pedra Blanca - ZER Em-

pordanet

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls.
Centres:
17003471 CEIP Sant Jordi - ZER Baix Ter

(A)

Municipi: 17169 Sant Julià de Ramis.
Centres:
17002193 CEIP Santa Fe - ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarrià de Ter.
Centres:
17003756 CEIP Montserrat

Zona Educativa: 172625 l’Escala.

Municipi: 17004 Albons.
Centres:
17000056 CEIP la Branca - ZER Montgrí

Municipi: 17062 l’Escala.
Centres:
17005251 IES El Pedró (A2)
17001048 CEIP Empúries (A)

Municipi: 17187 Saus.
Centres:
17003768 CEIP de Camallera - ZER Tra-

muntana (A2)
17007427 ZER Tramuntana (3)

Municipi: 17210 Ventalló.
Centres:
17004049 CEIP de Ventallò - ZER Tramun-

tana

Municipi: 17217 Viladamat.
Centres:
17004128 CEIP de Viladamat - ZER Tra-

muntana

Zona Educativa: 172856 Figueres.

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigventós.
Centres:
17000251 CEIP Gonçal Comellas - ZER La

Garriga
17007521 ZER La Garriga (3)

Municipi: 17016 Bàscara.
Centres:
17000354 CEIP Joan Reglà

Municipi: 17234 Biure.
Centres:
17004293 CEIP Manuel de Pedrolo - ZER

Les Salines

Municipi: 17029 Boadella d’Empordà.
Centres:
17000603 CEIP Santa Cecília - ZER Les

Salines

Municipi: 17026 Borrassà.
Centres:
17000573 CEIP de Borrasà - ZER Cani-

gonenca

Municipi: 17051 Cistella.
Centres:
17000937 CEIP Mossèn Josep Mar ia

Albert - ZER La Garriga

Municipi: 17064 Espolla.
Centres:
17001085 CEIP Antoni Balmanya - ZER

Requesens

Municipi: 17005 el Far d’Empordà.
Centres:
17000068 CEIP del Far d’Empordà - ZER

Canigó

Municipi: 17066 Figueres.
Centres:
17004438 IES Alexandre Deulofeu
17004463 CEIP Anicet de Pagès i de Puig

(1)
17005649 IES Cendrassos (A)
17001280 CEIP Joaquim Cusí i Fortunet

(A)
17004891 CEIP Josep Pallach
17001115 CEIP Josep Pous i Pagès (1)
17006711 CEIP M. Àngels Anglada (A)
17001221 IES Narcís Monturiol (A)
17007609 IES Olivar Gran (A2)
17001218 IES Ramon Muntaner (A)
17001103 CEIP Salvador Dalí (A)
17001279 CEIP Sant Pau
17008006 CEIP 8, de Figueres

Municipi: 17075 Garrigàs.
Centres:
17001371 CEIP de Garrigàs - ZER Empordà

Municipi: 17088 Lladó.
Centres:
17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Tru-

llol - ZER Canigonenca

Municipi: 17093 Llers.
Centres:
17002089 CEIP de Llers (A2)

Municipi: 17111 Navata.
Centres:
17002260 CEIP Joaquim Vallmajó (A2)

Municipi: 17115 Ordis.
Centres:
17007622 ZER Canigonenca (3)
17002430 CEIP Marinada - ZER Canigo-

nenca

Municipi: 17132 Peralada.
Centres:
17002740 CEIP de Peralada

Municipi: 17135 Pont de Molins.
Centres:
17002776 CEIP Tramuntana - ZER Em-

pordà

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes.
Centres:
17003227 CEIP Sant Sebastià - ZER Re-

quesens

Municipi: 17182 Santa Llogaia d’Àlguema.
Centres:
17003690 CEIP Àlguema - ZER Empordà

(1) (A2)

Municipi: 17214 Vilabertran.
Centres:
17007567 ZER Canigó (3)
17004098 CEIP Torre d’en Reig - ZER Ca-

nigó

Municipi: 17221 Vilafant.
Centres:
17006836 CEIP Les Mèlies (A2)
17004748 CEE Mare de Déu del Mont (2)
17004190 CEIP Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla.
Centres:
17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas -

ZER Canigó

Municipi: 17228 Vilanant.
Centres:
17004244 CEIP Tramuntana - ZER La Gar-

riga

Zona Educativa: 173241 Girona.

Municipi: 17002 Aiguaviva.
Centres:
17000032 CEIP Vilademany (A2)

Municipi: 17073 Fornells de la Selva.
Centres:
17001346 CEIP Forn d’Anells (A2)

Municipi: 17079 Girona.
Centres:
17001449 CEIP Annexa - Joan Puigbert
17005042 IES Carles Rahola i Llorens
17001887 CEIP Carme Auguet (1)
17004694 CEIP Cassià Costal
17001954 CEIP de Vila-roja (1)
17001425 CEIP Eiximenis
17001759 IES Escola d’Hoteleria i Serveis

Sant Narcís (A)
17001693 CEE Font de l’Abella (2)
17004347 CEIP Font de la Pólvora (1)
17006721 CEIP Girona Sud (A2)
17001723 IES Jaume Vicens Vives (A)
17001450 CEIP Joan Bruguera (A)
17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles
17001838 CEIP Mare de Déu del Mont
17004529 CEIP Migdia
17004943 CEIP Montfalgars
17001735 IES Montilivi (A)
17001486 CEIP Montjuïc
17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (A)
17004724 CEE Palau (2) (A2)
17001516 CEIP Pla de Girona (A)
17004335 CEIP Santa Eugènia
17006939 IES Santa Eugènia (A)
17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal

(A)
17003422 CEIP Taialà
17001462 CEIP Verd (A)

Municipi: 17142 Quart.
Centres:
17002922 CEIP Santa Margarida (A2)

Municipi: 17215 Vilablareix.
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Centres:
17004116 CEIP Madrenc (A)

Zona Educativa: 173538 Hostalric.

Municipi: 17027 Breda.
Centres:
17000585 CEIP Montseny

Municipi: 17083 Hostalric.
Centres:
17006733 IES d’Hostalric (A2)
17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors

Municipi: 17146 Riells i Viabrea.
Centres:
17002983 CEIP El Bruc

Zona Educativa: 173617 la Jonquera.

Municipi: 17001 Agullana.
Centres:
17007518 ZER Les Salines (3)
17000019 CEIP Lluís Marià Vidal - ZER

Les Salines

Municipi: 17042 Capmany.
Centres:
17000822 CEIP Els Dòlmens - ZER Re-

quesens
17007488 ZER Requesens (3)

Municipi: 17060 Darnius.
Centres:
17001036 CEIP Mont-roig - ZER Reque-

sens (A2)

Municipi: 17086 la Jonquera.
Centres:
17006745 IES de La Jonquera (A2)
17002004 CEIP Josep Peñuelas del Rio

Municipi: 17102 Maçanet de Cabrenys.
Centres:
17002168 CEIP Les Salines - ZER Les Sa-

lines

Municipi: 17014 la Vajol.
Centres:
17007294 CEIP Castell Cabrera - ZER Les

Salines

Zona Educativa: 174920 Olot.

Municipi: 17021 Beuda.
Centres:
17006940 CEIP de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca.
Centres:
17000861 CEIP Castellroc - ZER Els Vol-

cans

Municipi: 17105 Mieres.
Centres:
17002201 CEIP Finestres - ZER Els Vol-

cans (A2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix.
Centres:
17002247 CEIP Mont Cós - ZER El Llierca

(A2)

Municipi: 17114 Olot.
Centres:
17005893 IES Bosc de la Coma (A2)
17002302 CEIP Escola-Llar Lluís Maria

Mestres i Martí (A)
17002399 IES La Garrotxa
17002296 CEIP Malagrida (A)

17002387 IES Montsacopa
17002314 CEIP Pla de Dalt
17002429 CEIP Sant Roc
17002326 CEIP Volcà Bisaroques

Municipi: 17149 Riudaura.
Centres:
17003082 CEIP Lluís Castells - ZER Els

Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca.
Centres:
17007452 ZER El Llierca (3)
17003461 CEIP Les Escomes - ZER El

Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts.
Centres:
17003732 CEIP Castanyer

Municipi: 17184 Santa Pau.
Centres:
17007506 ZER Els Volcans (3)
17003719 CEIP Joan Maragall - ZER Els

Volcans

Municipi: 17207 la Vall d’en Bas.
Centres:
17003951 EEI de Sant Esteve d’en Bas

(A1)
17004001 CEIP Verntallat (A1)

Zona Educativa: 175080 Palafrugell.

Municipi: 17013 Begur.
Centres:
17000263 CEIP Doctor Arruga
17004876 CEIP l’Olivar Vell - ZER Empor-

danet (1)

Municipi: 17110 Mont-ras.
Centres:
17002259 CEIP Torres Jonama (A2)

Municipi: 17117 Palafrugell.
Centres:
17002557 IES Baix Empordà
17002545 IES Frederic Martí i Carreras
17002491 CEIP Josep Barceló i Matas
17006782 CEIP Palafrugell
17002481 CEIP Torres Jonama (A)

Municipi: 17124 Pals.
Centres:
17002651 CEIP Quermany (A2)

Zona Educativa: 175092 Palamós.

Municipi: 17034 Calonge.
Centres:
17000718 CEIP Mare de Déu de la Mercè
17000688 CEIP Pere Rosselló
17000706 IES Puig Cargol

Municipi: 17118 Palamós.
Centres:
17005352 IES de Palamós (A)
17004736 CEE Els Àngels (2)
17002569 CEIP Ruiz Giménez
17002612 CEIP Vilarromà

Zona Educativa: 175882 Puigcerdà.

Municipi: 17006 Alp.
Centres:
17000071 CEIP Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir.
Centres:
17004888 CEIP Santa  Cec í l i a  -  ZER

Cerdanya

Municipi: 17078 Ger.
Centres:
17001395 CEIP Santa Coloma - ZER Cer-

danya (A2)

Municipi: 17094 Llívia.
Centres:
17007439 ZER Cerdanya (3)
17002090 CEIP Jaume I - ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerdà.
Centres:
17002880 CEIP Alfons I (A2)
17005741 IES Pere Borrell (A)

Zona Educativa: 176114 Ribes de Freser.

Municipi: 17134 Planoles.
Centres:
17002764 CEIP de Planoles - ZER Comte

Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser.
Centres:
17006794 SES Joan Triadú
17002958 CEIP Mare de Déu de Núria

Zona Educativa: 176151 Ripoll.

Municipi: 17036 Campdevànol.
Centres:
17000731 CEIP Pirineu

Municipi: 17147 Ripoll.
Centres:
17005704 IES Abat Oliba (A)
17004761 CEE Doctor Ramon Suriñach

(2)
17002995 CEIP Joan Maragall
17004751 CEIP Tomàs Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripollès.
Centres:
17007464 ZER Comte Arnau (3)
17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès

- ZER Comte Arnau

Zona Educativa: 176308 Roses.

Municipi: 17011 l’Armentera.
Centres:
17000241 CEIP Fluvianets - ZER Empordà

Municipi: 17047 Castelló d’Empúries.
Centres:
17006083 IES Castelló d’Empúries (A)
17007907 CEIP Joana d’Empúries
17000871 CEIP Ruiz Amado

Municipi: 17074 Fortià.
Centres:
17007695 ZER Empordà (3)
17001361 CEIP Teresa de Pallejà - ZER

Empordà

Municipi: 17077 Garriguella.
Centres:
17001383 CEIP Joaquim Gifre

Municipi: 17120 Palau-saverdera.
Centres:
17002624 CEIP Martí Inglès (A2)

Municipi: 17128 Pau.
Centres:
17002703 CEIP Pau (A2)

Municipi: 17152 Roses.
Centres:
17005364 IES Cap Norfeu (1) (A)
17006800 CEIP Els Grecs (A)
17004451 CEIP Jaume Vicens i Vives
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17003136 CEIP Narcís Monturiol (A)
17006851 IES Roses II (A2)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià.
Centres:
17003598 CEIP Vallgarriga

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador.
Centres:
17003628 CEIP Llagut

Municipi: 17223 Vilajuïga.
Centres:
17004207 CEIP Santiago Ratés (A2)

Municipi: 17225 Vilamacolum.
Centres:
17004220 CEIP de Vilamacolum - ZER

Tramuntana

Zona Educativa: 176450 Salt.

Municipi: 17020 Bescanó.
Centres:
17000408 CEIP Doctor Sobrequés

Municipi: 17155 Salt.
Centres:
17007919 CEIP de Salt, 5
17004864 CEIP El Pla
17003215 CEIP La Farga (1)
17004360 CEE La Masana (2)
17003203 IES Salvador Espriu
17003151 CEIP Silvestre Santaló (A)
17005388 IES Vallvera
17005522 CEIP Veïnat (A2)

Municipi: 17163 Sant Gregori.
Centres:
17003392 CEIP Agustí Gifre

Zona Educativa: 176692 Sant Feliu de
Guíxols.

Municipi: 17048 Castell-Platja d’Aro.
Centres:
17000895 CEIP Els Estanys (A)
17006691 IES Ridaura (A2)
17000883 CEIP Vall d’Aro

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.
Centres:
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (A)
17003264 CEIP Gaziel
17004682 CEIP L’Estació (A)
17003321 CEIP Mossèn Baldiri Reixac
17003306 IES Sant Elm (A)

Municipi: 17181 Santa Cristina d’Aro.
Centres:
17003689 CEIP Pedralta (A)

Zona Educativa: 176862 Sant Joan de les
Abadesses.

Municipi: 17112 Ogassa.
Centres:
17005029 CEIP L’Esquirol - ZER Vall de

Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abades-
ses.
Centres:
17003483 CEIP Mestre Andreu

Municipi: 17177 Sant Pau de Segúries.
Centres:
17003616 CEIP Els Pinets - ZER Vall de

Ter (A2)
17007440 ZER Vall de Ter (3)

Zona Educativa: 177349 Santa Coloma de
Farners.

Municipi: 17033 Caldes de Malavella.
Centres:
17000676 CEIP Sant Esteve (A)

Municipi: 17148 Riudarenes.
Centres:
17003070 CEIP Josep Boada (A2)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.
Centres:
17003094 CEIP de Riudellots de la Selva

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.
Centres:
17005376 IES de Santa Coloma de Far-

ners (A)
17003641 CEIP Sant Salvador d’Horta

Municipi: 17193 Sils.
Centres:
17003823 CEIP Verdaguer

Municipi: 17213 Vidreres.
Centres:
17006824 IES de Vidreres (A2)
17004906 CEIP Salvador Espriu
17004074 CEIP Sant Iscle

Municipi: 17233 Vilobí d’Onyar.
Centres:
17004281 CEIP Josep Madrenys (A)

Zona Educat iva:  178391 Torroel la de
Montgrí.

Municipi: 17018 Bellcaire d’Empordà.
Centres:
17000381 CEIP El Rajaret - ZER Montgrí
17007531 ZER Montgrí (3)

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí.
Centres:
17003872 CEIP Guillem de Montgrí
17005923 IES Montgrí (A)
17003860 CEIP Portitxol

Municipi: 17204 Ullà.
Centres:
17003938 CEIP Puig Rodó - ZER Montgrí

Municipi: 17211 Verges.
Centres:
17004050 CEIP Francesc Cambó i Batlle

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona Educativa: 250041 Agramunt.

Municipi: 25003 Agramunt.
Centres:
25000109 CEIP de Montclar - ZER El Sió
25000067 CEIP Macià-Companys (A)
25005260 IES Ribera del Sió

Municipi: 25138 Montgai.
Centres:
25003241 CEIP Colomina - ZER El Roma-

ní (A)
25003238 CEIP de Butsènit - ZER El Sió
25008078 ZER El Romaní (3)
25007852 ZER El Sió (3)

Municipi: 25177 Preixens.
Centres:
25003822 CEIP de Les Ventoses - ZER El

Sió
25003810 CEIP de Preixens - ZER El Sió

(A)

Municipi: 25181 Puigverd d’Agramunt.

Centres:
25003858 CEIP de Puigverd d’Agramunt

- ZER El Sió

Zona Educativa: 250156 Albatàrrec.

Municipi: 25007 Albatàrrec.
Centres:
25008111 ZER La Coma (3) (A2)
25000158 CEIP Sant Salvador - ZER La

Coma

Municipi: 25010 Alcanó.
Centres:
25000183 CEIP d’Alcanó - ZER L’Eral

Municipi: 25014 Alfés.
Centres:
25000274 CEIP d’Alfés - ZER L’Eral (A2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida.
Centres:
25003305 CEIP Sant Is idre - ZER La

Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida.
Centres:
25008108 ZER L’Eral (3)
25004115 CEIP La Roca - ZER L’Eral

Municipi: 25211 Sudanell.
Centres:
25004401 CEIP El Roser - ZER La Coma

Municipi: 25212 Sunyer.
Centres:
25004413 CEIP de Sunyer - ZER L’Eral

Municipi: 25226 Torrebesses.
Centres:
25004656 CEIP de Torrebesses - ZER

L’Eral

Zona Educativa: 250171 l’Albi.

Municipi: 25009 l’Albi.
Centres:
25000171 CEIP Els Aubis - ZER Riu Set
25008042 ZER Riu Set (3)

Municipi: 25073 Cervià de les Garrigues.
Centres:
25001333 CEIP El Cérvol - ZER Riu Set

Municipi: 25169 la Pobla de Cérvoles.
Centres:
25003664 CEIP Josep Espasa - ZER Riu

Set

Municipi: 25255 Vinaixa.
Centres:
25005107 CEIP Sant Bonifaci - ZER Riu

Set

Zona Educativa: 250235 Alcarràs.

Municipi: 25011 Alcarràs.
Centres:
25000195 CEIP Comtes de Torregrossa

(A)
25007153 IES d’Alcarràs (A1)

Municipi: 25210 Soses.
Centres:
25004395 CEIP Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre.
Centres:
25004747 CEIP Carrassumada

Zona Educativa: 250247 Alcoletge.

Municipi: 25012 Alcoletge.
Centres:
25000225 CEIP Mare de Déu del Carme

(A2)
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Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.
Centres:
25005090 CEIP Mestral - ZER Argelaga

Zona Educativa: 250351 Alguaire.

Municipi: 25016 Alguaire.
Centres:
25005120 CEIP Teresa Bergadà

Municipi: 25174 la Portella.
Centres:
25003792 CEIP Blanca de Villalonga - ZER

Alt Segrià

Municipi: 25189 Rosselló.
Centres:
25004000 CEIP La Rosella (A)

Municipi: 25228 Torrefarrera.
Centres:
25004711 CEIP la Creu - ZER Argelaga

Municipi: 25251 Vilanova de Segrià.
Centres:
25005065 CEIP de Vilanova de Segrià -

ZER Alt Segrià

Zona Educativa: 250387 Almacelles.

Municipi: 25019 Almacelles.
Centres:
25000341 CEIP Antònia Simó Arnó (A2)
25006483 IES Canigó (A)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font.
Centres:
25000511 CEIP Inocencio Pardos - ZER

Ponent
25000481 CEIP Sant Isidre - ZER Ponent

(A2)

Zona Educativa: 250405 Almenar.

Municipi: 25013 Alfarràs.
Centres:
25005119 CEIP Pinyana (1)

Municipi: 25015 Algerri.
Centres:
25000286 CEIP Sant Blai - ZER Serra Llar-

ga
25007906 ZER Serra Llarga (3)

Municipi: 25021 Almenar.
Centres:
25007992 CEIP d’Almenar
25006227 IES d’Almenar (A2)

Municipi: 25112 Ivars de Noguera.
Centres:
25001795 CEIP Sant Sebastià - ZER Ser-

ra Llarga

Zona Educativa: 250557 Arbeca.

Municipi: 25029 Arbeca.
Centres:
25000602 CEIP Albirka

Municipi: 25180 Puiggròs.
Centres:
25005910 CEIP Abat Ruera - ZER Pedre-

ra (A2)

Zona Educativa: 250715 Artesa de Lleida.

Municipi: 25006 l’Albagés.
Centres:
25000146 CEIP Mare de Déu de Montserrat

- ZER Vall de l’Aranyó

Municipi: 25033 Artesa de Lleida.

Centres:
25000626 CEIP Els Til.lers - ZER Femo-

sa-Set
25008121 ZER Femosa-Set (3)

Municipi: 25036 Aspa.
Centres:
25000687 CEIP d’Aspa - ZER Femosa-Set

(A2)

Municipi: 25067 Castelldans.
Centres:
25001254 CEIP Timorell - ZER Vall de

l’Aranyó
25008054 ZER Vall de l’Aranyó (3)

Municipi: 25076 El Cogul.
Centres:
25001394 CEIP Camp Crusat - ZER Vall

de l’Aranyó

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida.
Centres:
25003861 CEIP Sant Jordi - ZER Femo-

sa-Set

Zona Educativa: 250727 Artesa de Segre.

Municipi: 25034 Artesa de Segre.
Centres:
25000638 CEIP Els Planells (A2)
25005429 IES Els Planells (A2)

Municipi: 25079 Cubells.
Centres:
25001436 CEIP Sol Naixent - ZER El Ro-

maní (A2)

Municipi: 25250 Vilanova de Meià.
Centres:
25005053 CEIP Mare de Déu del Puig de

Meià - ZER El Romaní

Zona Educativa: 250831 Balaguer.

Municipi: 25040 Balaguer.
Centres:
25005727 IES Almatà
25000781 CEIP Àngel Guimerà (1)
25000833 IES Ciutat de Balaguer (A)
25000778 CEIP Gaspar de Portolà
25000857 CEIP La Noguera

Zona Educativa: 251008 Bell-Lloc d’Urgell.

Municipi: 25004 els Alamús.
Centres:
25000110 CEIP Arrels - ZER l’Horta de

Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d’Urgell.
Centres:
25000985 CEIP Ramon Farrerons (A)

Municipi: 25052 Bellvís.
Centres:
25001084 CEIP Joaquim Palacín (A)
25001072 CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaur-

cén

Municipi: 25168 el Poal.
Centres:
25003652 CEIP El Roser - ZER Plaurcén
25007943 ZER Plaurcén (3)

Zona Educativa: 251069 Bellpuig.

Municipi: 25041 Barbens.
Centres:
25000869 CEIP Sant Roc - ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes.

Centres:
25000951 CEIP Pere Teixiné - ZER Riu

Corb (A2)

Municipi: 25050 Bellpuig.
Centres:
25006598 IES Lo Pla d’Urgell (A)
25001011 CEIP Valeri Serra

Municipi: 25113 Ivars d’Urgell.
Centres:
25001801 CEIP Mare de Déu de l’Horta

Municipi: 25130 Maldà.
Centres:
25005892 CEIP de Maldà - ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de Na Gaia.
Centres:
25005909 CEIP Mossèn Ramon

Muntanyola - ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana.
Centres:
25003809 CEIP Montalbà - ZER Riu Corb

Municipi: 25902 Sant Martí de Riucorb.
Centres:
25004103 CEIP El Tallat - ZER Riu Corb
25007876 ZER Riu Corb (3)

Zona Educat iva:  251082 Bel lver  de
Cerdanya.

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya.
Centres:
25001059 CEIP Mare de Déu de Talló

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya.
Centres:
25003056 CEIP Portella Blanca - ZER Ba-

ridà - Batllia

Municipi: 25139 Montellà i Martinet.
Centres:
25007797 ZER Baridà-Batllia (3)
25003263 CEIP Pere Sarret - ZER Baridà

- Batllia (A2)
25003275 CEIP Ridolaina - ZER Baridà -

Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor.
Centres:
25005983 CEIP Sant Serni - ZER Baridà -

Batllia

Municipi: 25179 Prullans.
Centres:
25003846 CEIP El Puig - ZER Baridà -

Batllia

Zona Educativa: 251306 les Borges Blan-
ques.

Municipi: 25058 les Borges Blanques.
Centres:
25001141 CEIP Joan XXIII
25006525 IES Josep Vallverdú (A)

Municipi: 25081 l’Espluga Calba.
Centres:
25008236 ZER Pedrera (3)
25001473 CEIP Porcel de Cervera - ZER

Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons.
Centres:
25003445 CEIP Josep Güell - ZER Pedre-

ra (A2)

Zona Educativa: 251653 Camarasa.



Full de disposicions i actes administratius

1204

Municipi: 25002 Àger.
Centres:
25000031 CEIP Andreu Farran - ZER

Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya.
Centres:
25000699 CEIP de Les Avellanes - ZER

Montsec
25000717 CEIP de Tartareu - ZER Montsec
25007840 ZER Montsec (3)

Municipi: 25062 Camarasa.
Centres:
25001229 CEIP de Camarasa - ZER El

Jonc

Municipi: 25069 Castelló de Farfanya.
Centres:
25001278 CEIP Santa Maria - ZER Serra

Llarga

Municipi: 25156 Os de Balaguer.
Centres:
25003470 CEIP L’Espígol - ZER Montsec

(A2)
25003482 CEIP Leandre Cristòfol - ZER

Montsec (A2)

Zona Educativa: 252270 Cervera.

Municipi: 25072 Cervera.
Centres:
25001311 IES Antoni Torroja (A)
25001291 CEIP Jaume Balmes (A)
25005685 IES La Segarra (A2)
25001321 CEIP Mossèn Josep Arquès (A)

Zona Educativa: 252463 Corbins.

Municipi: 25078 Corbins.
Centres:
25006501 CEIP Alba
25008224 ZER Argelaga (3)
25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga

(A)

Zona Educativa: 252750 Esterri d’Àneu.

Municipi: 25017 Alins.
Centres:
25000316 CEIP d’Alins - ZER Alt Pallars

Sobirà

Municipi: 25086 Esterri d’Àneu.
Centres:
25001539 CEIP La Closa (A)
25007025 SES Morelló

Municipi: 25221 Tírvia.
Centres:
25004577 CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars

Sobirà

Municipi: 25901 Vall de Cardós.
Centres:
25003895 CEIP Els Minairons - ZER Alt

Pallars Sobirà (A2)

Zona Educativa: 253078 la Fuliola.

Municipi: 25070 Castellserà.
Centres:
25001281 CEIP El Terrall - ZER Esperna-

llac
25008066 ZER Espernallac (3)

Municipi: 25096 la Fuliola.
Centres:
25001618 CEIP Guillem Isarn (A)

Municipi: 25225 Tornabous.

Centres:
25004644 CEIP Espígol - ZER Riu Ondara
25008157 ZER Riu Ondara (3)

Zona Educativa: 253327 la Granadella.

Municipi: 25020 Almatret.
Centres:
25000407 CEIP Sant Miquel - ZER L’Oli-

ver

Municipi: 25170 Bellaguarda.
Centres:
25003676 CEIP Els Set Focs - ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera.
Centres:
25001126 CEIP Vallmajor - ZER Elaia (A)

Municipi: 25101 la Granadella.
Centres:
25001710 CEIP de la Granadella - ZER

Elaia (A)
25007815 ZER Elaia (3)
25007499 IES l’Olivera (A2)

Municipi: 25125 Llardecans.
Centres:
25003019 CEIP Arc d’Adà - ZER L’Oliver

(A2)

Municipi: 25133 Maials.
Centres:
25007918 ZER L’Oliver (3)
25003123 CEIP Otogesa - ZER L’Oliver

(A2)

Zona Educativa: 253479 Guissona.

Municipi: 25110 Guissona.
Centres:
25007505 IES de Guissona (A2)
25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve

Municipi: 25223 Torà.
Centres:
25004607 CEIP Sant Gil

Zona Educativa: 253650 Juncosa.

Municipi: 25118 Juncosa.
Centres:
25007888 ZER Garrigues Altes (3)
25001916 CEIP L’Espígol - ZER Garrigues

Altes

Municipi: 25206 el Soleràs.
Centres:
25004231 CEIP del Soleràs - ZER Garri-

gues Altes

Municipi: 25224 els Torms.
Centres:
25004619 CEIP Joan Benet i Petit - ZER

Garrigues Altes

Zona Educativa: 253662 Juneda.

Municipi: 25119 Juneda.
Centres:
25001928 CEIP Manuel Ortiz i Castelló (A)

Municipi: 25230 Torregrossa.
Centres:
25004723 CEIP La Bassa

Zona Educativa: 253807 Lleida.

Municipi: 25023 Alpicat.
Centres:
25000468 CEIP Doctor Serés (A2)

Municipi: 25053 Benavent de Segrià.

Centres:
25008145 ZER Alt Segrià (3)
25001096 CEIP Sant Joan - ZER Al t

Segrià (A2)

Municipi: 25120 Lleida.
Centres:
25001990 CEIP Antoni Bergós - ZER

L’Horta de Lleida (A)
25002052 CEIP Balàfia
25002064 CEIP Camps Elisis (A)
25002799 IES Caparrella (A)
25002076 CEIP Cervantes (1)
25002131 CEIP Creu del Batl le - ZER

L’Horta de Lleida
25006720 IES d’Hoteleria i Turisme (A2)
25002672 CEIP de Pràctiques I (A)
25002854 CEIP El Segrià - ZER L’Horta de

Lleida
25002921 CEIP El Vilot - ZER Ponent
25001953 CEIP Enric Farreny (A)
25005442 IES Escola del Treball (A)
25006264 CEIP Escola Espiga (A2)
25006744 CEE Esperança (2) (A)
25005880 CEIP Frederic Godas (A2)
25002143 CEIP Ginesta (1) (A)
25002726 IES Guindàvols (A)
25005673 CEIP Joan Maragall (A)
25002787 IES Joan Oró
25005430 CEIP Joan XXIII
25006409 CEIP Joc de la Bola (A)
25006495 IES Josep Lladonosa (A)
25007921 ZER L’Horta de LLeida (3) (A2)
25002091 CEIP Magí Morera i Galícia (1)
25005491 CEIP Magraners (A)
25006513 IES Manuel de Montsuar
25007189 IES Maria Rúbies (A1)
25002696 IES Marius Torres
25002106 CEIP Pardinyes (A)
25008133 ZER Ponent (3)
25008212 CEIP Pràctiques II (A)
25002121 CEIP Príncep de Viana
25002167 CEIP Ramon Berenguer IV -

ZER L’Horta de Lleida
25002088 CEIP Riu Segre
25006771 IES Ronda (A1)
25002684 IES Samuel Gili i Gaya (A)
25006276 CEIP Sant Jordi (A)
25002659 CEIP Sant Josep de Calassanç
25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny

(1) (A)
25006197 CEIP Terres de Ponent (1)
25006732 IES Torrevicens (A)

Municipi: 25233 Torre-serona.
Centres:
25004759 CEIP El Roser - ZER Alt Segrià

Zona Educativa: 254368 Mollerussa.

Municipi: 25068 Castellnou de Seana.
Centres:
25001266 CEIP L’Estel - ZER Vent Serè

Municipi: 25093 Fondarella.
Centres:
25001606 CEIP Minyons d’Urgell - ZER

Plaurcén (A2)

Municipi: 25099 Golmés.
Centres:
25001692 CEIP Francesc Arenes - ZER

Vent Serè (A2)

Municipi: 25122 Linyola.
Centres:
25002970 CEIP El Sitjar

Municipi: 25135 Miralcamp.
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Centres:
25003147 CEIP Sant Miquel

Municipi: 25137 Mollerussa.
Centres:
25003202 IES Agrària l’Urgell
25007517 IES La Serra (A)
25005171 CEIP Mestre Ignasi Peraire
25005545 CEIP Pompeu Fabra (A2)
25005557 CEE Siloé (2) (A2)
25005582 IES Terres de Ponent (A2)

Municipi: 25158 el Palau d’Anglesola.
Centres:
25003494 CEIP Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon.
Centres:
25004221 CEIP El Timó - ZER Plaurcén

(A2)

Municipi: 25252 Vila-sana.
Centres:
25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé - ZER

Vent Serè (A2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig.
Centres:
25005016 CEIP Marinada - ZER Vent Serè
25008091 ZER Vent Serè (3)

Zona Educativa: 254770 Navès.

Municipi: 25044 Bassella.
Centres:
25005843 CEIP d’Ogern - ZER El Solsonès

Sud

Municipi: 25910 Josa i Tuixén.
Centres:
25004826 CEIP de Tu ixent  -  ZER E l

Solsonès Nord (A2)

Municipi: 25124 Lladurs.
Centres:
25002982 CEIP de L ladurs -  ZER E l

Solsonès Nord

Municipi: 25129 Llobera.
Centres:
25003093 CEIP de L lobera -  ZER E l

Solsonès Sud
25008522 ZER El Solsonès Sud (3)

Municipi: 25146 Navès.
Centres:
25003330 CEIP Aiguadora - ZER El Sol-

sonès Nord
25008510 ZER El Solsonès Nord (3)

Municipi: 25166 Pinell de Solsonès.
Centres:
25003627 CEIP de Sant Climent - ZER El

Solsonès Sud

Municipi: 25167 Pinós.
Centres:
25006069 CEIP d’Ardèvol - ZER El Sol-

sonès Sud

Municipi: 25186 Riner.
Centres:
25003974 CEIP de Freixinet de Solsona -

ZER El Solsonès Sud

Zona Educativa: 254873 Oliana.

Municipi: 25149 Oliana.
Centres:
25006471 IES Aubenç (A)
25005132 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 25165 Peramola.

Centres:
25003585 CEIP Sant Miquel - ZER Narie-

da

Zona Educativa: 254988 Organyà.

Municipi: 25077 Coll de Nargó.
Centres:
25001400 CEIP Sant Climent - ZER Nari-

eda (A2)

Municipi: 25155 Organyà.
Centres:
25003469 CEIP Miret i Sans - ZER Narie-

da
25007827 ZER Narieda (3)

Zona Educativa: 255580 la Pobla de Segur.

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.
Centres:
25008352 IES de La Pobla de Segur (A)
25003688 CEIP Els Raiers

Zona Educativa: 255634 el Pont de Suert.

Municipi: 25173 el Pont de Suert.
Centres:
25006240 IES de Pont de Suert
25003755 CEIP Ribagorçana (A)

Municipi: 25043 la Vall de Boí.
Centres:
25008534 CEIP de la Vall de Boí -

ZER Alta Ribagorça
25007414 CEIP Joan Baget i Pamiès -

ZER Alta Ribagorça

Municipi: 25245 Vilaller.
Centres:
25007891 ZER Alta Ribagorça (3)
25004981 CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ri-

bagorça

Zona Educativa: 255671 Ponts.

Municipi: 25172 Ponts.
Centres:
25003718 CEIP de Ponts
25006574 IES de Ponts (A1)

Zona Educativa: 256092 Ribera d’Ondara.

Municipi: 25055 Biosca.
Centres:
25001102 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER

La Segarra (A2)

Municipi: 25114 Ivorra.
Centres:
25001825 CEIP d’Ivorra - ZER La Segarra

Municipi: 25911 els Plans de Sió.
Centres:
25003500 CEIP de les Pallargues - ZER

La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d’Ondara.
Centres:
25007773 ZER La Segarra (3)
25004085 CEIP Vall Ondara - ZER La Se-

garra (A2)

Municipi: 25191 Sanaüja.
Centres:
25004024 CEIP de Sanaüja - ZER La

Segarra (A2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet.
Centres:
25004036 CEIP L’Estel (A2)

Municipi: 25194 Sant Ramon.
Centres:
25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè

- ZER La Segarra (A2)

Zona Educativa: 257734 Serós.

Municipi: 25038 Aitona.
Centres:
25008297 ZER Baix Segrià (3)
25000730 CEIP Francesc Feliu - ZER Baix

Segrià

Municipi: 25102 la Granja d’Escarp.
Centres:
25001722 CEIP Sant Jaume - ZER Baix

Segrià (A2)

Municipi: 25131 Massalcoreig.
Centres:
25003111 CEIP de Massalcoreig - ZER

Baix Segrià

Municipi: 25204 Seròs.
Centres:
25004218 CEIP Miquel Baró Daban (A)
25007529 IES Seròs (A1)

Zona Educativa: 257760 la Seu d’Urgell.

Municipi: 25005 Alàs i Cerc.
Centres:
25000122 CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet

Municipi: 25032 Arsèguel.
Centres:
25005995 CEIP d’Arsèguel - ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellbò.
Centres:
25003299 CEIP Els Agols - ZER Urgellet

Municipi: 25185 Ribera d’Urgellet.
Centres:
25003950 CEIP Arnau Mir - ZER Urgellet
25003913 CEIP Sant Serni - ZER Urgellet

(A)

Municipi: 25203 la Seu d’Urgell.
Centres:
25001242 CEIP Caste l l -C iutat  -  ZER

Urgellet
25004188 IES Joan Brudieu (A)
25004140 CEIP Mossèn Albert Vives
25005533 CEIP Pau Claris
25007864 ZER Urgellet (3)

Zona Educativa: 257850 Solsona.

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra.
Centres:
25003536 CEIP de la Coma - ZER El

Solsonès Nord

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys.
Centres:
25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys
25004048 CEIP Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona.
Centres:
25005454 IES Francesc Ribalta (A2)
25004243 CEIP Setelsis (A)

Zona Educativa: 257898 Sort.

Municipi: 25126 Llavorsí.
Centres:
25007803 ZER Alt Pallars Sobirà (3)
25003032 CEIP de Llavorsí - ZER Alt

Pallars Sobirà

Municipi: 25183 Rialp.
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Centres:
25003871 CEIP de Rialp - ZER Alt Pallars

Sobirà

Municipi: 25209 Sort.
Centres:
25005144 CEIP Àngel Serafí i Casanovas
25006291 IES Hug Roger III

Zona Educativa: 258039 Tàrrega.

Municipi: 25027 Anglesola.
Centres:
25000584 CEIP Santa Creu - ZER Riu On-

dara (1)

Municipi: 25217 Tàrrega.
Centres:
25006781 IES Alfons Costafreda
25004531 CEIP Àngel Guimerà
25004462 CEIP Jacint Verdaguer (A)
25004498 IES Manuel de Pedrolo (A2)

Zona Educativa: 258088 Térmens.

Municipi: 25008 Albesa.
Centres:
25000161 CEIP L’Àlber

Municipi: 25134 Menàrguens.
Centres:
25003135 CEIP Joan Ros i Porta

Municipi: 25220 Térmens.
Centres:
25004565 CEIP Alfred Potrony

Zona Educativa: 258453 Tremp.

Municipi: 25001 Abella de la Conca.
Centres:
25000021 CEIP de Bóixols - ZER Pallars

Jussà

Municipi: 25115 Isona i Conca Dellà.
Centres:
25001886 CEIP Aeso - ZER Pallars Jussà
25007839 ZER Pallars Jussà (3)

Municipi: 25234 Tremp.
Centres:
25006549 CEIP d’Espluga de Serra - ZER

Pallars Jussà
25006288 IES de Tremp
25004772 CEIP Valldeflors (A)

Zona Educativa: 258842 Val d’Aran.

Municipi: 25057 Es Bòrdes.
Centres:
25001138 CEIP Casteth Leon - ZER Val

d’Aran (4) (A)

Municipi: 25059 Bossòst.
Centres:
25001199 CEIP Sant Ròc (4) (A)

Municipi: 25121 Les.
Centres:
25006148 IES d’Ostalar ia de Les-Val

d’Aran (4) (A2)
25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona

(4) (A2)

Municipi: 25025 Naut Aran.
Centres:
25000535 CEIP Loseron - ZER Val d’Aran

(4)
25000560 CEIP Ruda - ZER Val d’Aran (4)
25000559 CEIP Sant Mart í  - ZER Val

d’Aran (4)
25007931 ZER Val d’Aran (3) (4)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.
Centres:
25006239 IES d’Aran (4)
25004899 CEIP Eth Roser -  ZER Val

d’Aran (4)
25004929 CEIP Garona (4)

Zona Educativa: 258635 Vallfogona de
Balaguer.

Municipi: 25047 Bellcaire d’Urgell.
Centres:
25000961 CEIP Bonavista
25007700 IES de Bellcaire d’Urgell

Municipi: 25049 Bellmunt d’Urgell.
Centres:
25001001 CEIP Sant Bartomeu - ZER Es-

pernallac

Municipi: 25164 Penelles.
Centres:
25003551 CEIP Ramon Gombal - ZER Es-

pernallac

Municipi: 25035 la Sentiu de Sió.
Centres:
25000675 CEIP Mare de Déu de la Guar-

diola - ZER El Romaní

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer.
Centres:
25008081 ZER El Jonc (3)
25004851 CEIP Salvador Espriu - ZER El

Jonc

Zona Educativa: 258787 Verdú.

Municipi: 25074 Ciutadilla.
Centres:
25001357 CEIP de Ciutadilla - ZER Guici-

vervi

Municipi: 25109 Guimerà.
Centres:
25001758 CEIP de Guimerà - ZER Guici-

vervi

Municipi: 25242 Verdú.
Centres:
25004863 CEIP Jardí - ZER Guicivervi (A)

Municipi: 25244 Vilagrassa.
Centres:
25007761 ZER Guicivervi (3)
25004966 CEIP Ramon Perelló - ZER Gui-

civervi

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona Educativa: 430251 Alcover.

Municipi: 43005 Alcover.
Centres:
43009497 SES Fonts del Glorieta (A2)
43000135 CEIP Mare de Déu del Remei

(A)

Municipi: 43083 el Milà.
Centres:
43001504 CEIP Bisbe Martí - ZER El Fran-

colí (A)

Zona Educativa: 430481 Altafulla.

Municipi: 43012 Altafulla.
Centres:
43000251 CEIP La Portalada (A2)

Municipi: 43043 el Catllar.
Centres:
43005352 CEIP L’Agulla

Municipi: 43097 la Nou de Gaià.
Centres:
43005467 CEIP Les Codinetes - ZER Baix

Gaià

Municipi: 43126 la Riera de Gaià.
Centres:
43009102 ZER Baix Gaià (3)
43005157 CEIP Montoliu - ZER Baix Gaià

Municipi: 43135 Salomó.
Centres:
43005662 CEIP Josep Nin - ZER Baix Gaià

Zona Educativa: 430561 l’Arboç.

Municipi: 43016 l’Arboç.
Centres:
43007580 IES de L’Arboç (A)
43000378 CEIP Sant Julià

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.
Centres:
43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat -

ZER La Talaia

Municipi: 43024 Bellvei.
Centres:
43000548 CEIP La Muntanyeta (A)

Zona Educativa: 431199 la Bisbal de Fal-
set.

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset.
Centres:
43005339 CEIP Montsant - ZER Montsant-

Ribera (A)
43009060 ZER Montsant-Ribera (3)

Municipi: 43075 Margalef.
Centres:
43001371 CEIP Sant Salvador - ZER

Montsant-Ribera

Municipi: 43099 la Palma d’Ebre.
Centres:
43005479 CEIP 1 d’Abril - ZER Montsant-

Ribera

Zona Educativa: 431311 les Borges del
Camp.

Municipi: 43007 l’Aleixar.
Centres:
43000184 CEIP Teresa Salvat i Llauradó -

ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43009 Alforja.
Centres:
43009059 ZER Baix Camp Nord (3)
43000214 CEIP Josep Fusté - ZER Baix

Camp Nord (A2)

Municipi: 43031 les Borges del Camp.
Centres:
43000627 CEIP Rocabruna (A2)

Municipi: 43128 Riudecols.
Centres:
43005561 CEIP Mare de Déu del Roser -

ZER Baix Camp Nord (A)

Zona Educativa: 431552 Calafell.

Municipi: 43037 Calafell.
Centres:
43007257 IES Camí de Mar (A)
43000721 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer

(A)
43000706 CEIP Santa Creu de Calafell (A)

Municipi: 43051 Cunit.
Centres:
43008535 CEIP de Cunit (A)
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43009850 SES Ernest Lluch i Martí
43000998 CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona Educativa: 431679 Cambrils.

Municipi: 43038 Cambrils.
Centres:
43008547 CEIP Cambrils (A)
43006654 IES Cambrils (A)
43007038 IES Escola d’Hoteleria i Turis-

me (A)
43000731 CEIP Joan Ardèvol (A)
43006356 CEIP Marinada (A)
43000779 IES Ramon Berenguer IV

Zona Educativa: 431837 Capçanes.

Municipi: 43040 Capçanes.
Centres:
43000792 CEIP Sant Isidre - ZER Baix Pri-

orat (A)

Municipi: 43070 els Guiamets.
Centres:
43001334 CEIP Sant Feliu - ZER Baix Pri-

orat

Municipi: 43076 Marçà.
Centres:
43001383 CEIP Anicet Villar - ZER Baix

Priorat (A)

Municipi: 43082 el Masroig.
Centres:
43009047 ZER Baix Priorat (3)
43001498 CEIP Onze de Setembre - ZER

Baix Priorat

Zona Educativa: 432428 Constantí.

Municipi: 43047 Constantí.
Centres:
43005893 CEIP Centcelles (1)
43007646 IES de Constantí (1) (A)
43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà

Zona Educativa: 432507 Cornudella de
Montsant.

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.
Centres:
43000962 CEIP Dr. Piñol i Aiguadé - ZER

Montsant-Serra de Prades
43008699 SES Montsant
43009001 ZER Montsant-Serra de Prades

(3)

Municipi: 43112 Poboleda.
Centres:
43002053 CEIP Garbí - ZER Montsant-

Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades.
Centres:
43005510 CEIP Serra de Prades - ZER

Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 Ulldemolins.
Centres:
43004487 CEIP Montsant - ZER Montsant-

Serra de Prades

Zona Educativa: 432660 l’Espluga de Fran-
colí.

Municipi: 43054 l’Espluga de Francolí.
Centres:
43006617 IES Joan Amigó i Callau (A2)
43001036 CEIP Martí Poch

Municipi: 43176 Vimbodí.

Centres:
43005081 CEIP Mare de Déu dels Torrents

- ZER Poblet
43009141 ZER Poblet (3)

Zona Educativa: 432775 Falset.

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat.
Centres:
43000512 CEIP El Sarraí - ZER Baix Prio-

rat

Municipi: 43055 Falset.
Centres:
43001051 CEIP Antoni Vilanova (A)
43006691 IES Priorat (A)

Municipi: 43114 Porrera.
Centres:
43005509 CEIP Rossend Giol - ZER Baix

Priorat (A)

Zona Educativa: 433391 Gratallops.

Municipi: 43035 Cabacés.
Centres:
43000676 CEIP El Castell - ZER L’Aglà

Municipi: 43058 la Figuera.
Centres:
43009023 ZER L’Aglà (3)
43001103 CEIP Sant Pau - ZER L’Aglà (A)

Municipi: 43069 Gratallops.
Centres:
43001310 CEIP Llicorella - ZER L’Aglà

Municipi: 43085 el Molar.
Centres:
43005455 CEIP Pius XII - ZER L’Aglà

Zona Educativa: 433913 Llorenç del Penedès.

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès.
Centres:
43000597 CEIP Ull del Vent

Municipi: 43074 Llorenç del Penedès.
Centres:
43001361 CEIP Les Cometes (A)

Municipi: 43090 el Montmell.
Centres:
43001656 CEIP Teresa Godes i Domènech

- ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.
Centres:
43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER La

Talaia (A)
43009400 ZER La Talaia (3)
43002961 CEIP Sant Andreu - ZER La Ta-

laia

Municipi: 43140 Santa Oliva.
Centres:
43005595 CEIP La Parellada (1) (A)

Zona Educativa: 434450 Mont-Roig del
Camp.

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.
Centres:
43008638 SES Antoni Ballester (A2)
43001671 CEIP Joan Miró
43001668 CEIP Mare de Déu de la Roca

Municipi: 43118 Pratdip.
Centres:
43005522 CEIP Santa Marina - ZER Vande-

llòs-Pratdip (A)

Municipi: 43162 Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Centres:
43007208 IES Berenguer d’Entença (A)
43004657 CEIP Mestral (A)
43004700 CEIP Valdelors - ZER Vande-

llòs-Pratdip
43009333 ZER Vandellòs - Pratdip (3)

Zona Educativa: 434474 Montblanc.

Municipi: 43021 Barberà de la Conca.
Centres:
43000470 CEIP Valldemur - ZER Conca

de Barberà

Municipi: 43029 Blancafort.
Centres:
43000603 CEIP de Blancafort - ZER Po-

blet (A)

Municipi: 43086 Montblanc.
Centres:
43001553 CEIP Les Muralles (A)
43009187 IES Martí l’Humà (A)

Municipi: 43107 Pira.
Centres:
43001954 CEIP Antoni Tous - ZER Conca

de Barberà (A)

Municipi: 43147 Solivella.
Centres:
43009072 ZER Conca de Barberà (3)
43003124 CEIP Sagrat Cor - ZER Conca

de Barberà (A)

Municipi: 43172 Vilaverd.
Centres:
43005017 CEIP del Montgoi - ZER Poblet

Zona Educativa: 434486 Montbrió del
Camp.

Municipi: 43033 Botarell.
Centres:
43000640 CEIP Mare de Déu de la Can-

dela - ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43053 Duesaigües.
Centres:
43005376 CEIP Puigmar í  -  ZER Baix

Camp Sud (A)

Municipi: 43088 Montbrió del Camp.
Centres:
43001607 CEIP Josep M. Soler i Gené (A)

Municipi: 43127 Riudecanyes.
Centres:
43009126 ZER Baix Camp Sud (3)
43005558 CEIP Sant Mateu - ZER Baix

Camp Sud

Municipi: 43167 Vilanova d’Escornalbou.
Centres:
43004888 CEIP Font de l’Arc - ZER Baix

Camp Sud (A)

Zona Educativa: 434693 el Morell.

Municipi: 43095 el Morell.
Centres:
43008407 IES El Morell (A)
43001735 CEIP Ventura Gassol

Municipi: 43100 els Pallaresos.
Centres:
43001826 CEIP Sant Sebastià (A)

Municipi: 43103 Perafort.
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Centres:
43009886 CEIP Perafort

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet.
Centres:
43005480 CEIP Mare de Déu del Lledó (A)

Municipi: 43144 la Secuita.
Centres:
43003082 CEIP Guillem de Claramunt

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp.
Centres:
43004864 CEIP Pere Virgili

Zona Educativa: 435454 el Pla de Santa
Maria.

Municipi: 43036 Cabra del Camp.
Centres:
43000688 CEIP de Cabra del Camp - ZER

La Parellada

Municipi: 43059 Figuerola del Camp.
Centres:
43001115 CEIP Mare de Déu de l’Espe-

rança - ZER La Parellada (A)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria.
Centres:
43001966 CEIP Sant Ramon (A2)

Municipi: 43113 el Pont d’Armentera.
Centres:
43005492 CEIP Santa Magdalena - ZER

La Parellada (A2)

Zona Educativa: 436057 Reus.

Municipi: 43123 Reus.
Centres:
43002594 IES Baix Camp (A)
43006216 CEIP Cèlia Artiga
43002260 CEIP Ciutat de Reus (A2)
43007385 IES d’Horticultura i Jardineria
43005753 CEIP Doctor Alberich i Casas

(1)
43005765 CEIP Eduard Toda i Güell
43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (A)
43002570 IES Gaudí (A)
43002272 CEIP General Prim
43005901 CEIP Joan Rebull
43008444 IES Josep Tapiró (A)
43007166 IES Lluís Domènech i Montaner

(A)
43002259 CEIP Marià Fortuny
43002247 CEIP Misericòrdia (1)
43007105 CEIP Montsant
43007178 CEIP Mowgli (A)
43002235 CEIP Pompeu Fabra (1)
43002211 CEIP Prat de la Riba
43006228 CEIP Rosa Sensat (1)
43006061 CEIP Rubió i Ors (1) (A)
43002582 IES Salvador Vilaseca (A)
43005935 CEIP Sant Bernat Calbó (1) (A)
43006541 CEIP Teresa Miquel i Pàmies (A)

Zona Educativa: 436227 Riudoms.

Municipi: 43129 Riudoms.
Centres:
43002752 CEIP Beat Bonaventura Gran
43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (A)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs.
Centres:
43005121 CEIP Santa Caterina - ZER Baix

Camp Sud

Zona Educativa: 437360 Santa Coloma de
Queralt.

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt.
Centres:
43006371 CEIP Sant Roc - ZER Conca de

Barberà

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.
Centres:
43003011 CEIP Cor de Roure
43006708 IES Joan Segura i Valls (A2)

Municipi: 43142 Sarral.
Centres:
43003069 CEIP Salvador Ninot

Zona Educativa: 437669 la Selva del Camp.

Municipi: 43011 Almoster.
Centres:
43005327 CEIP Ramon Sugrañes - ZER

Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp.
Centres:
43005340 CEIP Santa Anna

Municipi: 43145 la Selva del Camp.
Centres:
43003100 CEIP Gil Cristià i Arbós
43008511 SES Joan Puig i Ferreter (A)

Zona Educativa: 438029 Tarragona.

Municipi: 43148 Tarragona.
Centres:
43003641 IES Antoni de Martí i Franquès

(A)
43003136 CEIP Bonavista (1)
43008481 IES Bonavista (A2)
43009722 IES Cal·lípolis (A)
43005911 CEIP Campclar (1)
43006125 IES Campclar (A2)
43005959 CEIP Cèsar August
43003653 IES Comte de Rius
43003690 CEIP de Pràctiques
43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer

(A)
43003756 CEIP Gual i Villalbí
43003185 CEIP La Canonja
43005170 CEIP La Floresta
43006563 CEIP Marcel·lí Domingo
43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle
43003768 CEIP Mare de Déu dels Àngels
43006381 CEIP Mediterrani (1)
43005169 CEIP Pau Delclòs
43007117 CEIP Pax (A)
43006630 IES Pere Martell
43003732 IES Pons d’Icart (A)
43005686 CEIP Riu Clar
43009369 CEIP Saavedra (A)
43003321 CEIP Sant Pere i Sant Pau
43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (A2)
43003227 CEIP Sant Salvador
43008501 SES Sant Salvador (A)
43003306 CEIP Serrallo
43008390 IES Torreforta (A)

Zona Educativa: 438285 Torredembarra.

Municipi: 43030 Bonastre.
Centres:
43000615 CEIP L’Estel - ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43050 Creixell.
Centres:
43005364 CEIP Les Eres (1)

Municipi: 43111 la Pobla de Montornès.
Centres:
43005145 CEIP Els Ametllers-ZER Baix

Gaià

Municipi: 43131 Roda de Barà.
Centres:
43002776 CEIP Salvador Espriu

Municipi: 43153 Torredembarra.
Centres:
43003884 CEIP Antoni Roig
43009242 CEIP de Torredembarra (A)
43006952 IES de Torredembarra (A)
43006851 CEIP Molí de Vent
43007661 IES Ramon de la Torre (A)

Zona Educativa: 438704 Valls.

Municipi: 43080 la Masó.
Centres:
43001462 CEIP Els Til·lers - ZER El Fran-

colí (A)

Municipi: 43124 la Riba.
Centres:
43005546 CEIP de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll.
Centres:
43009114 ZER El Francolí (3)
43004505 CEIP Mare de Déu del Roser -

ZER El Francolí (A2)

Municipi: 43161 Valls.
Centres:
43004530 CEIP Baltasar Segú
43006575 CEIP Eladi Homs (A)
43006861 CEIP Enxaneta
43004633 CEIP Eugeni d’Ors
43004611 IES Jaume Huguet (A)
43004529 CEIP Mare de Déu de la Can-

dela
43004608 IES Narcís Oller (A)
43004517 CEIP Rocabruna - ZER El Fran-

colí (A)

Zona Educativa: 438765 el Vendrell.

Municipi: 43002 Albinyana.
Centres:
43009096 ZER Els Ceps (3)
43005297 CEIP Joan Perucho - ZER Els

Ceps

Municipi: 43163 el Vendrell.
Centres:
43004803 IES Andreu Nin (A)
43004748 CEIP Àngel Guimerà
43006587 CEIP Àngels Garriga
43004797 IES Baix Penedès (A)
43008924 CEIP del Vendrell (A)
43004736 CEIP Els Secallets (A)
43006988 CEE Garbí (2) (A)
43004815 CEIP Pau Casals (A)

Zona Educativa: 438856 Vila-Rodona.

Municipi: 43001 Aiguamúrcia.
Centres:
43009138 ZER La Parellada (3)
43006174 CEIP Les Moreres - ZER La Pa-

rellada (A)
43000020 CEIP Sant Miquel - ZER La Pa-

rellada (A)

Municipi: 43079 Masllorenç.
Centres:
43005421 CEIP Berenguer de Montoliu -

ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43132 Rodonyà.
Centres:
43005571 CEIP Les Comes - ZER El

Montmell (A2)
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Municipi: 43170 Vila-rodona.
Centres:
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER El

Montmell (A)
43009382 ZER El Montmell (3) (A2)

Zona Educativa: 438881 Vila-Seca i Salou.

Municipi: 43905 Salou.
Centres:
43009451 CEIP de Salou (A)
43006393 CEIP Europa
43007543 IES Jaume I (A)
43004931 CEIP Santa Maria del Mar

Municipi: 43171 Vila-seca.
Centres:
43005947 CEIP Cal·lípolis
43006241 CEIP La Plana (1)
43006332 CEIP Mestral
43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (A)
43005005 CEIP Sant Bernat Calvó
43004979 CEIP Torroja i Miret
43008523 IES Vila-seca (A)

Zona Educativa: 438893 Vilabella.

Municipi: 43010 Alió.
Centres:
43000226 CEIP La Barquera - ZER Atza-

vara (A)

Municipi: 43034 Bràfim.
Centres:
43000652 CEIP Sant Jaume de Bràfim -

ZER Atzavara (1) (A)

Municipi: 43098 Nulles.
Centres:
43001796 CEIP Sant Sebastià - ZER At-

zavara

Municipi: 43119 Puigpelat.
Centres:
43002171 CEIP Joan Plana - ZER Atza-

vara (A2)

Municipi: 43165 Vilabella.
Centres:
43009035 ZER Atzavara (3)
43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu

- ZER Atzavara

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Zona Educativa: 430213 Alcanar.

Municipi: 43004 Alcanar.
Centres:
43000081 CEIP Joan Baptista Serra (A)
43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània
43009308 ZER Mediterrània (3)
43007087 IES Sòl de Riu (A)

Zona Educativa: 430262 l’Aldea.

Municipi: 43904 l’Aldea.
Centres:
43004037 CEIP Maria García i Cabanes

(A)
43004050 CEIP 21 d’Abril

Municipi: 43903 Camarles.
Centres:
43008419 IES Camarles (A)
43004116 CEIP del Lligallo del Gànguil -

ZER Mestral (A)
43003975 CEIP Sant Àngel

Zona Educativa: 430501 l’Ametlla de Mar.

Municipi: 43013 l’Ametlla de Mar.
Centres:
43006976 IES Mare de Déu de la Cande-

lera (A)
43000263 CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 43906 l’Ampolla.
Centres:
43005194 CEIP Mediterrani (A)

Municipi: 43104 el Perelló.
Centres:
43007211 IES Blanca d’Anjou (A2)
43001929 CEIP Jaume II

Zona Educativa: 430523 Amposta.

Municipi: 43014 Amposta.
Centres:
43009217 CEIP del Poble Nou del Delta -

ZER Mediterrània
43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà
43000275 CEIP Miquel Granell (A)
43006101 IES Montsià (A)
43000329 IES Ramon Berenguer IV (A)
43006186 CEIP Soriano Montagut

Zona Educativa: 430730 Ascó.

Municipi: 43019 Ascó.
Centres:
43000433 CEIP Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l’Espanyol.
Centres:
43005601 CEIP El Tormo - ZER Ribera

d’Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre.
Centres:
43005108 CEIP Les Eres - ZER Ribera

d’Ebre Nord

Zona Educativa: 430951 Batea.

Municipi: 43022 Batea.
Centres:
43000482 CEIP Mare de Déu del Portal

Municipi: 43041 Caseres.
Centres:
43000809 CEIP La Gessera - ZER Ports-

Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca.
Centres:
43002016 CEIP L’Ametller - ZER Terra Alta

Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.
Centres:
43005650 CEIP El Diví Mestre - ZER Terra

Alta Nord
43009370 ZER Terra Alta Nord (3)

Zona Educativa: 432593 Deltebre.

Municipi: 43901 Deltebre.
Centres:
43006964 IES de Deltebre (A)
43004074 CEIP L’Assumpció
43006873 CEIP Riumar (A)
43004013 CEIP Sant Miquel

Zona Educativa: 432880 Flix.

Municipi: 43060 Flix.
Centres:
43007233 IES de Flix (A)
43001127 CEIP Enric Grau i Fontserè (A)

Municipi: 43125 Riba-roja d’Ebre.
Centres:
43002661 CEIP Sant Agustí

Zona Educativa: 433123 Gandesa.

Municipi: 43032 Bot.
Centres:
43000639 CEIP Sant Blai - ZER Terra Alta-

Centre

Municipi: 43048 Corbera d’Ebre.
Centres:
43000950 CEIP Doctor Ferran - ZER Ter-

ra Alta - Centre

Municipi: 43056 la Fatarella.
Centres:
43001097 CEIP Los Castellets - ZER Ter-

ra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa.
Centres:
43001231 CEIP Puig Cavaller
43006642 IES Terra Alta (A)

Municipi: 43106 el Pinell de Brai.
Centres:
43001942 CEIP Cèsar Martinell - ZER Ter-

ra Alta - Centre
43009461 ZER Terra Alta-Centre (3)

Zona Educativa: 433500 Horta de Sant
Joan.

Municipi: 43018 Arnes.
Centres:
43000421 CEIP La Miranda - ZER Ports-

Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan.
Centres:
43001346 CEIP Montsagre - ZER Ports-

Algars
43009229 ZER Ports-Algars (3)

Municipi: 43117 Prat de Comte.
Centres:
43002144 CEIP Mare de Déu de la Fontcal-

da - ZER Ports-Algars

Zona Educativa: 434670 Móra d’Ebre.

Municipi: 43026 Benissanet.
Centres:
43000561 CEIP Antoni Nat - ZER Benis-

sanet-Miravet
43009606 ZER Benissanet-Miravet (3)

Municipi: 43084 Miravet.
Centres:
43005443 CEIP El Ballestar - ZER Benissa-

net-Miravet

Municipi: 43093 Móra d’Ebre.
Centres:
43007129 IES Julio Antonio (A)
43001681 CEIP Lluís Viñas i Viñoles

Zona Educativa: 434681 Móra la Nova.

Municipi: 43065 Garcia.
Centres:
43005406 CEIP El Verger - ZER Ribera

d’Ebre Nord
43009345 ZER Ribera d’Ebre Nord (3)

Municipi: 43067 Ginestar.
Centres:
43009394 ZER La Font de l’Aiguadí (3)
43001280 CEIP Pàmies - ZER La Font de

l’Aiguadí (A)
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Municipi: 43094 Móra la Nova.
Centres:
43001723 CEIP 3 d’Abril

Municipi: 43121 Rasquera.
Centres:
43005534 CEIP de Rasquera - ZER La

Font de l’Aiguadí

Municipi: 43150 Tivissa.
Centres:
43003835 CEIP Josep Riba - ZER Baix

Priorat
43003847 CEIP Marcel·lí Domingo

Zona Educativa: 436290 Roquetes.

Municipi: 43008 Alfara de Carles.
Centres:
43005315 CEIP d’Alfara de Carles - ZER

Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes.
Centres:
43002831 CEIP Mestre Marcel·lí Domingo

(A)
43009311 ZER Mont Caro (3)
43005674 CEIP Raval del Cristo - ZER

Mont Caro
43008420 IES Roquetes (A)

Zona Educativa: 436574 Sant Carles de la
Ràpita.

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita.
Centres:
43002892 CEIP Carles III
43007221 IES Els Alfacs (A)
43006551 CEIP Horta Vella

Zona Educativa: 436823 Sant Jaume d’En-
veja.

Municipi: 43902 Sant Jaume d’Enveja.
Centres:
43004189 CEIP Sant Jaume
43005613 CEIP Setze de Febrer - ZER

Mediterrània

Zona Educativa: 437311 Santa Bàrbara.

Municipi: 43063 la Galera.
Centres:
43005391 CEIP Sant Llorenç - ZER Montsià

(A)

Municipi: 43068 Godall.
Centres:
43005418 CEIP Sant Salvador - ZER

Montsià

Municipi: 43077 Mas de Barberans.
Centres:
43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre -

ZER Montsià (A)

Municipi: 43078 Masdenverge.
Centres:
43009084 ZER Montsià (3)
43001437 CEIP Rosa G isber t  -  ZER

Montsià

Municipi: 43138 Santa Bàrbara.
Centres:
43003008 CEIP Jaume Balmes
43008456 IES Les Planes (A)

Zona Educativa: 438145 Tivenys.

Municipi: 43025 Benifallet.
Centres:
43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella

- ZER Riu i Serra
43009321 ZER Riu i Serra (3)

Municipi: 43149 Tivenys.

Centres:
43003801 CEIP La Pineda - ZER Riu Avall

(A)
43009011 ZER Riu Avall (3)

Zona Educativa: 438420 Tortosa.

Municipi: 43155 Tortosa.
Centres:
43003951 CEIP Bítem - ZER Riu Avall (A2)
43003914 CEIP Daniel Mangrané i Escar-

dó (A)
43004441 IES de l’Ebre (A)
43006046 CEIP Divina Pastora - ZER Mes-

tral
43004244 CEIP El Temple
43004256 CEIP Ferreries (A)
43004438 IES Joaquin Bau (A)
43004232 CEIP La Mercè (1) (A)
43009618 ZER Mestral (3)
43003987 CEIP Port rodó - ZER Mestral
43004268 CEIP Remolins (1)
43005625 CEIP Sant Antoni Abat - ZER

Mont Caro

Zona Educativa: 438492 Ulldecona.

Municipi: 43062 Freginals.
Centres:
43005388 CEIP Joan Martí i Miralles - ZER

Montsià (A)

Municipi: 43044 la Sénia.
Centres:
43006681 IES de La Sénia (A)
43000871 CEIP Jaume I (A)

Municipi: 43156 Ulldecona.
Centres:
43006496 IES Manuel Sales i Ferré (A)
43004463 CEIP Ramón y Cajal

Zona Educativa: 439393 Xerta.

Municipi: 43006 Aldover.
Centres:
43005303 CEIP Sant Jordi - ZER Riu i

Serra

Municipi: 43102 Paüls.
Centres:
43001851 CEIP Sant Roc - ZER Riu i Serra

(A)

Municipi: 43052 Xerta.
Centres:
43001000 CEIP de Xerta - ZER Riu i Serra

Comarques
01 Alt Camp
02 Alt Empordà
03 Alt Penedès
04 Alt Urgell
05 Alta Ribagorça
06 Anoia
07 Bages
08 Baix Camp
09 Baix Ebre
10 Baix Empordà
11 Baix Llobregat
12 Baix Penedès
13 Barcelonès
14 Berguedà
15 Cerdanya
16 Conca de Barberà
17 Garraf
18 Garrigues
19 Garrotxa
20 Gironès
21 Maresme
22 Montsià

23 Noguera
24 Osona
25 Pallars Jussà
26 Pallars Sobirà
27 Pla d’Urgell
28 Pla de l’Estany
29 Priorat
30 Ribera d’Ebre
31 Ripollès
32 Segarra
33 Segrià
34 Selva
35 Solsonès
36 Tarragonès
37 Terra Alta
38 Urgell
39 Val d’Aran
40 Vallès Occidental
41 Vallès Oriental

ANNEX 3

Zones educatives rurals i centres depen-
dents

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Zona Rural: 08056717 ZER Font del Cuscó
(Avinyonet del Penedès).
08000347 CEIP d’Avinyonet del Penedès

- ZER Font del Cuscó (Avinyonet
del Penedès).

08022379 CEIP Pont de l’Arcada - ZER
Font  de l  Cuscó (O lesa de
Bonesvalls).

08026099 CEIP Sant Cugat - ZER Font
del Cuscó (Sant Cugat Ses-
garrigues).

Zona Rural: 08056729 ZER El Moianès (Cal-
ders).
08037981 CEIP de L’Estany - ZER El Mo-

ianès (L’Estany).
08015107 CEIP Anton Busquets i Punset

- ZER El Moianès (Calders).
08021934 CEIP L’Esqueix - ZER El Moia-

nès (Monistrol de Calders).
08015831 CEIP La Popa - ZER El Moia-

nès (Castellcir).

Zona Rural: 08056730 ZER Bages (Cas-
tellgalí).
08016069 CEIP de Castellfollit del Boix -

ZER Bages (Castellfol l it del
Boix).

08016070 CEIP de Maians - ZER Bages
(Castellfollit del Boix).

08039306 CEIP Els Pins - ZER Bages (Sa-
llent).

08016094 CEIP Sant Miquel - ZER Bages
(Castellgalí).

Zona Rural: 08056742 ZER Alt Lluçanès
(Sant Boi de Lluçanès).
08000086 CEIP d’Alpens - ZER Alt Lluça-

nès (Alpens).
08019861 CEIP Gafarró - ZER Alt Lluça-

nès (Lluçà).
08034795 CEIP Heurom - ZER Alt Lluça-

nès (Perafita).
08025666 CEIP Pubilla de Catalunya -

ZER Alt Lluçanès (Sant Boi de
Lluçanès).

Zona Rural: 08056754 ZER Les Graus (Font-
rubí).
08017244 CEIP Font-Rúbia - ZER Les

Graus (Font-rubí).
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08031319 CEIP Llebeig - ZER Les Graus
(Vilobí del Penedès).

Zona Rura l :  08056766 ZER Subi rats
(Subirats).
08029155 CEIP El Montcau - ZER Subirats

(Subirats).
08029192 CEIP Sant Jordi - ZER Subirats

(Subirats).
08029143 CEIP Subirats - ZER Subirats

(Subirats).

Zona Rural: 08056811 ZER Alt Berguedà
(Vallcebre).
08018017 CEIP L’Albiol - ZER Alt Bergue-

dà (Sant Julià de Cerdanyola).
08024947 CEIP Pedraforca - ZER Alt Ber-

guedà (Saldes).
25001709 CEIP Santa Margarida - ZER Alt

Berguedà (Gósol).
08030728 CEIP Serrat Voltor - ZER Alt

Berguedà (Vallcebre).

Zona Rural: 08056821 ZER La Plana (Vic).
08029283 CEIP El Gurri - ZER La Plana

(Taradell).
08030819 CEIP Sentfores - ZER La Plana

(Vic).

Zona Rural: 08056833 ZER Baix Montseny
(Santa Maria de Palautordera).
08031460 CEIP de Vilalba Sasserra - ZER

Baix Montseny (Vilalba Sasserra).
08039744 CEIP del Pont Trencat - ZER

Baix Montseny (Santa Maria de
Palautordera).

08015259 CEIP L’Alzinar - ZER Baix Mont-
seny (Campins).

08022082 CEIP Puig Drau - ZER Baix
Montseny (Montseny).

Zona Rural: 08056857 ZER Gavarresa (Sant
Feliu Sasserra).
08026415 CEIP Els Roures - ZER Gavar-

resa (Sant Feliu Sasserra).
08022549 CEIP Llevant - ZER Gavarresa

(Oristà).
08028382 CEIP Sesmon d’Oló - ZER Ga-

varressa (Santa Maria d’Oló).

Zona Rural: 08056869 ZER Els Munts (Sant
Julià de Vilatorta).
08026786 CEIP Bellpuig - ZER Els Munts

(Sant Julià de Vilatorta).
08031290 CEIP de Vilanova de Sau - ZER

Els Munts (Vilanova de Sau).

Zona Rural: 08057281 ZER Cep de Sis
(Pacs del Penedès).
08022586 CEIP El Drac - ZER Cep de Sis

(Pacs del Penedès).
08028151 CEIP Les Moreres - ZER Cep

de Sis (Santa Fe del Penedès).
08016033 CEIP Montanyans - ZER Cep

de Sis (Castellet i la Gornal).
08023359 CEIP Virolai - ZER Cep de Sis

(Puigdàlber).

Zona Rural: 08058064 ZER La Ginesta (El
Pla del Penedès).
08030613 CEIP Ràfols - ZER La Ginesta

(Torrelavit).
08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER

La Ginesta (El Pla del Penedès).

Zona Rural: 08058076 ZER Els Castells (Les
Masies de Voltregà).
08038201 CEIP de Santa Maria de Besora

- ZER Els Castells (Santa Maria
de Besora).

08020701 CEIP Comtes de Lacambra -
ZER Els Castells (Les Masies de
Voltregà).

08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Cas-
tells (Montesquiu).

17004062 CEIP Santa Bàrbara - ZER Els
Castells (Vidrà).

Zona Rural: 08058088 ZER Berguedà Cen-
tre (Vilada).
08014668 CEIP de la Valldan - ZER Ber-

guedà Centre (Berga).
08014796 CEIP de Borredà - ZER Bergue-

dà Centre (Borredà).
08031046 CEIP Serra de Picamill - ZER

Berguedà Centre (Vilada).

Zona Rural: 08058091 ZER Baix Berguedà
(Gironella).
08022331 CEIP d’Olvan - ZER Baix Ber-

guedà (Olvan).
08021983 CEIP Gira-sol - ZER Baix Ber-

guedà (Montmajor).
08017633 CEIP Sant Marc - ZER Baix Ber-

guedà (Gironella).

Zona Rural: 08059287 ZER Guilleries (Vila-
drau).
17004189 CEIP Els Castanyers - ZER Gui-

lleries (Viladrau).
08041714 CEIP Les Basseroles - ZER Gui-

lleries (Seva).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Zona Rural: 08056778 ZER De Bat a Bat
(Vallbona d’Anoia).
08030698 CEIP Josep Masclans - ZER de

Bat a Bat (Vallbona d’Anoia).
08030583 CEIP La Torre - ZER de Bat a

Bat (La Torre de Claramunt).
08030595 CEIP Torrescasana - ZER de Bat

a Bat (La Torre de Claramunt).

Zona Rural: 08056781 ZER Serra d’Ancosa
(La Llacuna).
08014841 CEIP Cabrera d’Igualada - ZER

Serra d’Ancosa (Cabrera d’Igua-
lada).

08021326 CEIP La Fassina - ZER Serra
d’Ancosa (Mediona).

08039288 CEIP Renaixença - ZER Serra
d’Ancosa (Mediona).

08019691 CEIP Vilademàger - ZER Serra
d’Ancosa (La Llacuna).

Zona Rural: 08056791 ZER Vent d’Avall (Els
Prats de Rei).
08016291 CEIP Copons - ZER Vent d’Avall

(Copons).
08027021 CEIP Font de l’Anoia - ZER Vent

d’Avall (Sant Martí Sesgueioles).
08023141 CEIP Mare de Déu del Portal -

ZER Vent d’Avall (Els Prats de
Rei).

08016082 CEIP Sant Roc - ZER Vent d’Avall
(Castellfollit de Riubregós).

Zona Rural: 08056808 ZER Vinyes Verdes
(Els Hostalets de Pierola).
08026889 CEIP Francesc Mata i Sanghes

- ZER Vinyes Verdes (Masquefa).
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat

- ZER Vinyes Verdes (Castellví de
Rosanes).

08022793 CEIP Renaixença - ZER Vinyes
Verdes (Els Hostalets de Pierola).

Zona Rural: 08056845 ZER El Ventall (Sant
Martí de Tous).
08026956 CEIP Cérvola Blanca - ZER El

Ventall (Sant Martí de Tous).

08019678 CEIP Jorba - ZER El Ventall
(Jorba).

08028163 CEIP Montbou - ZER El Ventall
(Santa Margarida de Montbui).

Zona Rural: 08058817 ZER Tres Branques
(El Bruc).
08016136 CEIP Castellolí - ZER Tres Bran-

ques (Castellolí).
08014814 CEIP El Bruc - ZER Tres Bran-

ques (El Bruc).
08015648 CEIP Serra de Coll-Bas - ZER

Tres Branques (Carme).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Zona Rural: 17007415 ZER Les Goges (Se-
rinyà).
17003801 CEIP Bora Gran - ZER Les Go-

ges (Serinyà).
17002818 CEIP Frigolet - ZER Les Goges

(Porqueres).
17003586 CEIP Roqueta - ZER Les Goges

(Sant Miquel de Campmajor).

Zona Rural: 17007427 ZER Tramuntana
(Saus).
17003768 CEIP de Camallera - ZER Tra-

muntana (Saus).
17004049 CEIP de Ventallò - ZER Tramun-

tana (Ventalló).
17004128 CEIP de Viladamat - ZER Tra-

muntana (Viladamat).
17004220 CEIP de Vilamacolum - ZER

Tramuntana (Vilamacolum).

Zona Rural:  17007439 ZER Cerdanya
(Llívia).
17002090 CEIP Jaume I - ZER Cerdanya

(Llívia).
17004888 CEIP Santa  Cec í l i a  -  ZER

Cerdanya (Bolvir).
17001395 CEIP Santa Coloma - ZER Cer-

danya (Ger).

Zona Rural: 17007440 ZER Vall de Ter (Sant
Pau de Segúries).
17003616 CEIP Els Pinets - ZER Vall de

Ter (Sant Pau de Segúries).
17000780 CEIP Germans Estabanell -

ZER Vall de Ter (Camprodon).
17005029 CEIP L’Esquirol - ZER Vall de

Ter (Ogassa).
17004219 CEIP La Daina - ZER Vall de Ter

(Vilallonga de Ter).
17002065 CEIP Les Moreres - ZER Vall de

Ter (Llanars).

Zona Rural: 17007452 ZER El Llierca (Sant
Jaume de Llierca).
17003902 CEIP Joan Roura i Parella - ZER

El Llierca (Tortellà).
17003461 CEIP Les Escomes - ZER El

Llierca (Sant Jaume de Llierca).
17002247 CEIP Mont Cós - ZER El Llierca

(Montagut i Oix).
17005261 CEIP Montpalau - ZER El Llierca

(Argelaguer).

Zona Rural: 17007464 ZER Comte Arnau
(Vallfogona de Ripollès).
17002764 CEIP de Planoles - ZER Comte

Arnau (Planoles).
17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès

- ZER Comte Arnau (Vallfogona
de Ripollès).

Zona Rural: 17007488 ZER Requesens
(Capmany).
17001085 CEIP Antoni Balmanya - ZER

Requesens (Espolla).
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17000822 CEIP Els Dòlmens - ZER Re-
quesens (Capmany).

17001036 CEIP Mont-roig - ZER Reque-
sens (Darnius).

17003227 CEIP Sant Sebastià - ZER Re-
quesens (Sant Climent Ses-
cebes).

Zona Rural: 17007491 ZER Empordanet (La
Pera).
17004876 CEIP l’Olivar Vell - ZER Empor-

danet (Begur).
17003941 CEIP L’Estany - ZER Emporda-

net (Ullastret).
17002715 CEIP Pedra Blanca - ZER Em-

pordanet (La Pera).
Zona Rural: 17007506 ZER Els Volcans
(Santa Pau).
17000861 CEIP Castellroc - ZER Els Vol-

cans (Castellfollit de la Roca).
17002201 CEIP Finestres - ZER Els Vol-

cans (Mieres).
17003719 CEIP Joan Maragall - ZER Els

Volcans (Santa Pau).
17003082 CEIP Lluís Castells - ZER Els

Volcans (Riudaura).
Zona Rural: 17007518 ZER Les Salines
(Agullana).
17007294 CEIP Castell Cabrera - ZER Les

Salines (La Vajol).
17002168 CEIP Les Salines - ZER Les Sa-

lines (Maçanet de Cabrenys).
17000019 CEIP Lluís Marià Vidal - ZER

Les Salines (Agullana).
17004293 CEIP Manuel de Pedrolo - ZER

Les Salines (Biure).
17000603 CEIP Santa Cecília - ZER Les

Salines (Boadella d’Empordà).
Zona Rural: 17007521 ZER La Garriga (Avi-
nyonet de Puigventós).
17000251 CEIP Gonçal Comellas - ZER La

Garriga (Avinyonet de Puig-
ventós).

17000937 CEIP Mossèn Josep Mar ia
Albert - ZER La Garriga (Ciste-
lla).

17004244 CEIP Tramuntana - ZER La Gar-
riga (Vilanant).

Zona Rural: 17007531 ZER Montgrí (Bellcaire
d’Empordà).
17000056 CEIP la Branca - ZER Montgrí

(Albons).
17000381 CEIP El Rajaret - ZER Montgrí

(Bellcaire d’Empordà).
17003938 CEIP Puig Rodó - ZER Montgrí

(Ullà).
Zona Rural: 17007543 ZER Les Gavarres
(Corçà).
17000998 CEIP El Rodonell - ZER Les Ga-

varres (Corçà).
17003631 CEIP La Pedra Dreta - ZER Les

Gavarres (Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní l’Heura).

17001024 CEIP Les Gavarres - ZER Les
Gavarres (Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní l’Heura).

Zona Rural: 17007555 ZER Baix Ter (Cervià
de Ter).
17000925 CEIP L’Aixart - ZER Baix Ter

(Cervià de Ter).
17003471 CEIP Sant Jordi - ZER Baix Ter

(Sant Jordi Desvalls).
17002193 CEIP Santa Fe - ZER Baix Ter

(Sant Julià de Ramis).
Zona Rural: 17007567 ZER Canigó (Vilaber-
tran).

17000068 CEIP del Far d’Empordà - ZER
Canigó (El Far d’Empordà).

17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas -
ZER Canigó (Vilamalla).

17004098 CEIP Torre d’en Reig - ZER Ca-
nigó (Vilabertran).

Zona Rural: 17007622 ZER Canigonenca
(Ordis).
17000573 CEIP de Borrasà - ZER Cani-

gonenca (Borrassà).
17002430 CEIP Marinada - ZER Canigo-

nenca (Ordis).
17002028 CEIP Montserrat Vayreda i Tru-

llol - ZER Canigonenca (Lladó).

Zona Rura l :  17007695 ZER Empordà
(Fortià).
17003690 CEIP Àlguema - ZER Empordà

(Santa Llogaia d’Àlguema).
17001371 CEIP de Garrigàs - ZER Empordà

(Garrigàs).
17000241 CEIP Fluvianets - ZER Empordà

(L’Armentera).
17001361 CEIP Teresa de Pallejà - ZER

Empordà (Fortià).
17002776 CEIP Tramuntana - ZER Em-

pordà (Pont de Molins).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Zona Rural: 25007761 ZER Guicivervi (Vila-
grassa).
25001357 CEIP de Ciutadilla - ZER Guici-

vervi (Ciutadilla).
25001758 CEIP de Guimerà - ZER Guici-

vervi (Guimerà).
25004863 CEIP Jardí - ZER Guicivervi

(Verdú).
25004966 CEIP Ramon Perelló - ZER Gui-

civervi (Vilagrassa).

Zona Rural: 25007773 ZER La Segarra (Ri-
bera d’Ondara).
25001825 CEIP d’Ivorra - ZER La Segarra

(Ivorra).
25003500 CEIP de les Pallargues - ZER

La Segarra (Els Plans de Sió).
25004024 CEIP de Sanaüja - ZER La

Segarra (Sanaüja).
25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè

- ZER La Segarra (Sant Ramon).
25001102 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER

La Segarra (Biosca).
25004085 CEIP Vall Ondara - ZER La Se-

garra (Ribera d’Ondara).

Zona Rural: 25007797 ZER Baridà-Batllia
(Montellà i Martinet).
25003846 CEIP El Puig - ZER Baridà -

Batllia (Prullans).
25003263 CEIP Pere Sarret - ZER Baridà

- Batllia (Montellà i Martinet).
25003056 CEIP Portella Blanca - ZER Ba-

ridà - Batllia (Lles de Cerdanya).
25003275 CEIP Ridolaina - ZER Baridà -

Batllia (Montellà i Martinet).
25005983 CEIP Sant Serni - ZER Baridà -

Batllia (Prats i Sansor).

Zona Rural: 25007803 ZER Alt Pallars So-
birà (Llavorsí).
25000316 CEIP d’Alins - ZER Alt Pallars

Sobirà (Alins).
25003032 CEIP de Llavorsí - ZER Alt

Pallars Sobirà (Llavorsí).
25003871 CEIP de Rialp - ZER Alt Pallars

Sobirà (Rialp).
25004577 CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars

Sobirà (Tírvia).

25003895 CEIP Els Minairons - ZER Alt
Pallars Sobirà (Vall de Cardós).

Zona Rural: 25007815 ZER Elaia (La Gra-
nadella).
25001710 CEIP de la Granadella - ZER

Elaia (La Granadella).
25003676 CEIP Els Set Focs - ZER Elaia

(Bellaguarda).
25001126 CEIP Vallmajor - ZER Elaia (Bo-

vera).

Zona Rural: 25007827 ZER Narieda (Organyà).
25003469 CEIP Miret i Sans - ZER Narie-

da (Organyà).
25001400 CEIP Sant Climent - ZER Nari-

eda (Coll de Nargó).
25003585 CEIP Sant Miquel - ZER Narie-

da (Peramola).

Zona Rural: 25007839 ZER Pallars Jussà
(Isona i Conca Dellà).
25006549 CEIP d’Espluga de Serra - ZER

Pallars Jussà (Tremp).
25000021 CEIP de Bóixols - ZER Pallars

Jussà (Abella de la Conca).
25001886 CEIP Aeso - ZER Pallars Jussà

(Isona i Conca Dellà).

Zona Rural: 25007840 ZER Montsec (Les
Avellanes i Santa Linya).
25000699 CEIP de Les Avellanes - ZER

Montsec (Les Avellanes i Santa
Linya).

25000717 CEIP de Tartareu - ZER Montsec
(Les Avellanes i Santa Linya).

25000031 CEIP Andreu Farran - ZER
Montsec (Àger).

25003470 CEIP L’Espígol - ZER Montsec
(Os de Balaguer).

25003482 CEIP Leandre Cristòfol - ZER
Montsec (Os de Balaguer).

Zona Rural: 25007852 ZER El Sió (Montgai).
25003238 CEIP de Butsènit - ZER El Sió

(Montgai).
25003822 CEIP de Les Ventoses - ZER El

Sió (Preixens).
25000109 CEIP de Montclar - ZER El Sió

(Agramunt).
25003810 CEIP de Preixens - ZER El Sió

(Preixens).
25003858 CEIP de Puigverd d’Agramunt

- ZER El Sió (Puigverd d’Agra-
munt).

Zona Rural: 25007864 ZER Urgellet (La Seu
d’Urgell).
25005995 CEIP d’Arsèguel - ZER Urgellet

(Arsèguel).
25003950 CEIP Arnau Mir - ZER Urgellet

(Ribera d’Urgellet).
25001242 CEIP Caste l l -C iutat  -  ZER

Urgellet (La Seu d’Urgell).
25003299 CEIP Els Agols - ZER Urgellet

(Montferrer i Castellbò).
25000122 CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet

(Alàs i Cerc).
25003913 CEIP Sant Serni - ZER Urgellet

(Ribera d’Urgellet).

Zona Rural: 25007876 ZER Riu Corb (Sant
Martí de Riucorb).
25005892 CEIP de Maldà - ZER Riu Corb

(Maldà).
25004103 CEIP El Tallat - ZER Riu Corb

(Sant Martí de Riucorb).
25003809 CEIP Montalbà - ZER Riu Corb

(Preixana).
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25005909 CEIP Mossèn Ramon Mun-
tanyola - ZER Riu Corb (Els
Omells de Na Gaia).

25000951 CEIP Pere Teixiné - ZER Riu
Corb (Belianes).

Zona Rural: 25007888 ZER Garrigues Altes
(Juncosa).
25004231 CEIP del Soleràs - ZER Garri-

gues Altes (El Soleràs).
25004619 CEIP Joan Benet i Petit - ZER

Garrigues Altes (Els Torms).
25001916 CEIP L’Espígol - ZER Garrigues

Altes (Juncosa).

Zona Rural: 25007891 ZER Alta Ribagorça
(Vilaller).
25008534 CEIP de la Vall de Boí - ZER Alta

Ribagorça (La Vall de Boí).
25007414 CEIP Joan Baget i Pamiès -

ZER Alta Ribagorça (La Vall de
Boí).

25004981 CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ri-
bagorça (Vilaller).

Zona Rural: 25007906 ZER Serra Llarga (Al-
gerri).
25000286 CEIP Sant Blai - ZER Serra Llar-

ga (Algerri).
25001795 CEIP Sant Sebastià - ZER Ser-

ra Llarga (Ivars de Noguera).
25001278 CEIP Santa Maria - ZER Serra

Llarga (Castelló de Farfanya).

Zona Rural: 25007918 ZER L’Oliver (Maials).
25003019 CEIP Arc d’Adà - ZER L’Oliver

(Llardecans).
25003123 CEIP Otogesa - ZER L’Oliver

(Maials).
25000407 CEIP Sant Miquel - ZER L’Oli-

ver (Almatret).

Zona Rural: 25007921 ZER L’Horta de
LLeida (Lleida).
25001990 CEIP Antoni Bergós - ZER

L’Horta de Lleida (Lleida).
25000110 CEIP Arrels - ZER l’Horta de

Lleida (Els Alamús).
25002131 CEIP Creu del Batl le - ZER

L’Horta de Lleida (Lleida).
25002854 CEIP El Segrià - ZER L’Horta de

Lleida (Lleida).
25002167 CEIP Ramon Berenguer IV -

ZER L’Horta de Lleida (Lleida).

Zona Rural: 25007931 ZER Val d’Aran (Naut
Aran).
25001138 CEIP Casteth Leon - ZER Val

d’Aran (Es Bòrdes).
25004899 CEIP Eth Roser -  ZER Val

d’Aran (Vielha e Mijaran).
25000535 CEIP Loseron - ZER Val d’Aran

(Naut Aran).
25000560 CEIP Ruda - ZER Val d’Aran

(Naut Aran).
25000559 CEIP Sant Mart í  - ZER Val

d’Aran (Naut Aran).

Zona Rural: 25007943 ZER Plaurcén (El
Poal).
25003652 CEIP El Roser - ZER Plaurcén

(El Poal).
25004221 CEIP El Timó - ZER Plaurcén

(Sidamon).
25001606 CEIP Minyons d’Urgell - ZER

Plaurcén (Fondarella).
25001072 CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaur-

cén (Bellvís).

Zona Rural: 25008042 ZER Riu Set (L’Albi).

25001333 CEIP El Cérvol - ZER Riu Set
(Cervià de les Garrigues).

25000171 CEIP Els Aubis - ZER Riu Set
(L’Albi).

25003664 CEIP Josep Espasa - ZER Riu
Set (La Pobla de Cérvoles).

25005107 CEIP Sant Bonifaci - ZER Riu
Set (Vinaixa).

Zona Rural: 25008054 ZER Vall de l’Aranyó
(Castelldans).
25001394 CEIP Camp Crusat - ZER Vall

de l’Aranyó (El Cogul).
25000146 CEIP Mare de Déu de Mont-

serrat - ZER Vall de l’Aranyó
(L’Albagés).

25001254 CEIP Timorell - ZER Vall de
l’Aranyó (Castelldans).

Zona Rural: 25008066 ZER Espernallac
(Castellserà).
25001281 CEIP El Terrall - ZER Esperna-

llac (Castellserà).
25003551 CEIP Ramon Gombal - ZER Es-

pernallac (Penelles).
25001001 CEIP Sant Bartomeu - ZER Es-

pernallac (Bellmunt d’Urgell).

Zona Rural: 25008078 ZER El Romaní
(Montgai).
25003241 CEIP Colomina - ZER El Roma-

ní (Montgai).
25000675 CEIP Mare de Déu de la Guar-

diola - ZER El Romaní (La Sen-
tiu de Sió).

25005053 CEIP Mare de Déu del Puig de
Meià - ZER El Romaní (Vilanova
de Meià).

25001436 CEIP Sol Naixent - ZER El Ro-
maní (Cubells).

Zona Rural: 25008081 ZER El Jonc (Vall-
fogona de Balaguer).
25001229 CEIP de Camarasa - ZER El

Jonc (Camarasa).
25004851 CEIP Salvador Espriu - ZER El

Jonc (Vallfogona de Balaguer).

Zona Rural:  25008091 ZER Vent Serè
(Vilanova de Bellpuig).
25001692 CEIP Francesc Arenes - ZER

Vent Serè (Golmés).
25001266 CEIP L’Estel - ZER Vent Serè

(Castellnou de Seana).
25005016 CEIP Marinada - ZER Vent Serè

(Vilanova de Bellpuig).
25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé - ZER

Vent Serè (Vila-sana).

Zona Rural: 25008108 ZER L’Eral (Sarroca
de Lleida).
25000183 CEIP d’Alcanó - ZER L’Eral (Al-

canó).
25000274 CEIP d’Alfés - ZER L’Eral (Alfés).
25004413 CEIP de Sunyer - ZER L’Eral

(Sunyer).
25004656 CEIP de Torrebesses - ZER

L’Eral (Torrebesses).
25004115 CEIP La Roca - ZER L’Eral (Sar-

roca de Lleida).

Zona Rural: 25008111 ZER La Coma (Alba-
tàrrec).
25004401 CEIP El Roser - ZER La Coma

(Sudanell).
25003305 CEIP Sant Is idre - ZER La

Coma (Montoliu de Lleida).
25000158 CEIP Sant Salvador - ZER La

Coma (Albatàrrec).

Zona Rural: 25008121 ZER Femosa-Set
(Artesa de Lleida).
25000687 CEIP d’Aspa - ZER Femosa-Set

(Aspa).
25000626 CEIP Els Til.lers - ZER Femo-

sa-Set (Artesa de Lleida).
25003861 CEIP Sant Jordi - ZER Femo-

sa-Set (Puigverd de Lleida).

Zona Rural: 25008133 ZER Ponent (Lleida).
25002921 CEIP El Vilot - ZER Ponent (Llei-

da).
25000511 CEIP Inocencio Pardos - ZER

Ponent (Gimenells i el Pla de la
Font).

25000481 CEIP Sant Isidre - ZER Ponent
(Gimenells i el Pla de la Font).

Zona Rural: 25008145 ZER Alt Segrià (Ben-
avent de Segrià).
25005065 CEIP de Vilanova de Segrià -

ZER Alt Segrià (Vilanova de
Segrià).

25003792 CEIP Blanca de Villalonga - ZER
Alt Segrià (La Portella).

25004759 CEIP El Roser - ZER Alt Segrià
(Torre-serona).

25001096 CEIP Sant Joan - ZER Al t
Segrià (Benavent de Segrià).

Zona Rural: 25008157 ZER Riu Ondara (Tor-
nabous).
25004644 CEIP Espígol - ZER Riu Ondara

(Tornabous).
25000869 CEIP Sant Roc - ZER Riu Ondara

(Barbens).
25000584 CEIP Santa Creu - ZER Riu On-

dara (Anglesola).

Zona Rura l :  25008224 ZER Argelaga
(Corbins).
25004711 CEIP la Creu - ZER Argelaga

(Torrefarrera).
25005090 CEIP Mestral - ZER Argelaga

(Vilanova de la Barca).
25001424 CEIP Sol Ixent - ZER Argelaga

(Corbins).

Zona Rural: 25008236 ZER Pedrera (L’Es-
pluga Calba).
25005910 CEIP Abat Ruera - ZER Pedre-

ra (Puiggròs).
25003445 CEIP Josep Güell - ZER Pedre-

ra (Els Omellons).
25001473 CEIP Porcel de Cervera - ZER

Pedrera (L’Espluga Calba).

Zona Rural: 25008297 ZER Baix Segrià (Ai-
tona).
25003111 CEIP de Massalcoreig - ZER

Baix Segrià (Massalcoreig).
25000730 CEIP Francesc Feliu - ZER Baix

Segrià (Aitona).
25001722 CEIP Sant Jaume - ZER Baix

Segrià (La Granja d’Escarp).

Zona Rural: 25008510 ZER El Solsonès
Nord (Navès).
25003536 CEIP de la Coma - ZER El

Solsonès Nord (La Coma i la
Pedra).

25002982 CEIP de Lladurs - ZER El Sol-
sonès Nord (Lladurs).

25004826 CEIP de Tuixent - ZER El Sol-
sonès Nord (Josa i Tuixén).

25003330 CEIP Aiguadora - ZER El Sol-
sonès Nord (Navès).

Zona Rural: 25008522 ZER El Solsonès Sud
(Llobera).
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25006069 CEIP d’Ardèvol - ZER El Sol-
sonès Sud (Pinós).

25005843 CEIP d’Ogern - ZER El Sol-
sonès Sud (Bassella).

25003974 CEIP de Freixinet de Solsona -
ZER El Solsonès Sud (Riner).

25003093 CEIP de Llobera - ZER El Sol-
sonès Sud (Llobera).

25003627 CEIP de Sant Climent - ZER El
Solsonès Sud (Pinell de Sol-
sonès).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Zona Rural: 43009001 ZER Montsant-Ser-
ra de Prades (Cornudella de Montsant).
43000962 CEIP Dr. Piñol i Aiguadé - ZER

Montsant-Serra de Prades
(Cornudella de Montsant).

43002053 CEIP Garbí - ZER Montsant-
Serra de Prades (Poboleda).

43004487 CEIP Montsant - ZER Mont-
sant-Serra de Prades (Ullde-
molins).

43005510 CEIP Serra de Prades - ZER
Montsant-Serra de Prades
(Prades).

Zona Rural: 43009023 ZER L’Aglà (La Figue-
ra).
43000676 CEIP El Castell - ZER L’Aglà

(Cabacés).
43001310 CEIP Llicorella - ZER L’Aglà

(Gratallops).
43005455 CEIP Pius XII - ZER L’Aglà (El

Molar).
43001103 CEIP Sant Pau - ZER L’Aglà (La

Figuera).

Zona Rural: 43009035 ZER Atzavara (Vila-
bella).
43002171 CEIP Joan Plana - ZER Atza-

vara (Puigpelat).
43000226 CEIP La Barquera - ZER Atza-

vara (Alió).
43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu

- ZER Atzavara (Vilabella).
43000652 CEIP Sant Jaume de Bràfim -

ZER Atzavara (Bràfim).
43001796 CEIP Sant Sebastià - ZER At-

zavara (Nulles).

Zona Rural: 43009047 ZER Baix Priorat (El
Masroig).
43001383 CEIP Anicet Villar - ZER Baix

Priorat (Marçà).
43000512 CEIP El Sarraí - ZER Baix Prio-

rat (Bellmunt del Priorat).
43003835 CEIP Josep Riba - ZER Baix

Priorat (Tivissa).
43001498 CEIP Onze de Setembre - ZER

Baix Priorat (El Masroig).
43005509 CEIP Rossend Giol - ZER Baix

Priorat (Porrera).
43001334 CEIP Sant Feliu - ZER Baix Pri-

orat (Els Guiamets).
43000792 CEIP Sant Isidre - ZER Baix Pri-

orat (Capçanes).

Zona Rural: 43009059 ZER Baix Camp Nord
(Alforja).
43000214 CEIP Josep Fusté - ZER Baix

Camp Nord (Alforja).
43005561 CEIP Mare de Déu del Roser -

ZER Baix Camp Nord (Riude-
cols).

43005327 CEIP Ramon Sugrañes - ZER
Baix Camp Nord (Almoster).

43000184 CEIP Teresa Salvat i Llauradó -
ZER Baix Camp Nord (L’Aleixar).

Zona Rural: 43009060 ZER Montsant-Ribera
(La Bisbal de Falset).
43005339 CEIP Montsant - ZER Montsant-

Ribera (La Bisbal de Falset).
43001371 CEIP Sant Salvador - ZER

Montsant-Ribera (Margalef).
43005479 CEIP 1 d’Abril - ZER Montsant-

Ribera (La Palma d’Ebre).

Zona Rural: 43009072 ZER Conca de
Barberà (Solivella).
43001954 CEIP Antoni Tous - ZER Conca

de Barberà (Pira).
43003124 CEIP Sagrat Cor - ZER Conca

de Barberà (Solivella).
43006371 CEIP Sant Roc - ZER Conca de

Barberà (Rocafort de Queralt).
43000470 CEIP Valldemur - ZER Conca de

Barberà (Barberà de la Conca).

Zona Rural: 43009096 ZER Els Ceps (Albi-
nyana).
43005421 CEIP Berenguer de Montoliu -

ZER Els Ceps (Masllorenç).
43005297 CEIP Joan Perucho - ZER Els

Ceps (Albinyana).
43000615 CEIP L’Estel - ZER Els Ceps

(Bonastre).

Zona Rural: 43009102 ZER Baix Gaià (La
Riera de Gaià).
43005145 CEIP Els Ametllers-ZER Baix

Gaià (La Pobla de Montornès).
43005662 CEIP Josep Nin - ZER Baix Gaià

(Salomó).
43005467 CEIP Les Codinetes - ZER Baix

Gaià (La Nou de Gaià).
43005157 CEIP Montoliu - ZER Baix Gaià

(La Riera de Gaià).

Zona Rural: 43009114 ZER El Francolí (Vall-
moll).
43001504 CEIP Bisbe Martí - ZER El Fran-

colí (El Milà).
43001462 CEIP Els Til·lers - ZER El Fran-

colí (La Masó).
43004505 CEIP Mare de Déu del Roser -

ZER El Francolí (Vallmoll).
43004517 CEIP Rocabruna - ZER El Fran-

colí (Valls).

Zona Rural: 43009126 ZER Baix Camp Sud
(Riudecanyes).
43004888 CEIP Font de l’Arc - ZER Baix

Camp Sud (Vilanova d’Escor-
nalbou).

43000640 CEIP Mare de Déu de la Can-
dela - ZER Baix Camp Sud
(Botarell).

43005376 CEIP Puigmar í  -  ZER Baix
Camp Sud (Duesaigües).

43005558 CEIP Sant Mateu - ZER Baix
Camp Sud (Riudecanyes).

43005121 CEIP Santa Caterina - ZER Baix
Camp Sud (Vinyols i els Arcs).

Zona Rural: 43009138 ZER La Parellada
(Aiguamúrcia).
43000688 CEIP de Cabra del Camp - ZER

La Parellada (Cabra del Camp).
43006174 CEIP Les Moreres - ZER La Pa-

rellada (Aiguamúrcia).
43001115 CEIP Mare de Déu de l’Espe-

rança - ZER La Parellada (Fi-
guerola del Camp).

43000020 CEIP Sant Miquel - ZER La Pa-
rellada (Aiguamúrcia).

43005492 CEIP Santa Magdalena - ZER
La Parellada (El Pont d’Armen-
tera).

Zona Rural: 43009141 ZER Poblet (Vimbodí).
43000603 CEIP de Blancafort - ZER Po-

blet (Blancafort).
43005017 CEIP del Montgoi - ZER Poblet

(Vilaverd).
43005081 CEIP Mare de Déu dels Torrents

- ZER Poblet (Vimbodí).

Zona Rural: 43009333 ZER Vandellòs -
Pratdip (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant).
43005522 CEIP Santa Marina - ZER Vande-

llòs-Pratdip (Pratdip).
43004700 CEIP Valdelors - ZER Vandellòs-

Pratdip (Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant).

Zona Rural: 43009382 ZER El Montmell
(Vila-rodona).
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER El

Montmell (Vila-rodona).
43005571 CEIP Les Comes - ZER El

Montmell (Rodonyà).
43001656 CEIP Teresa Godes i Domènech

- ZER El Montmell (El Montmell).

Zona Rural: 43009400 ZER La Talaia (Sant
Jaume dels Domenys).
43005583 CEIP Els Quatre Vents - ZER

La Talaia (Sant Jaume dels
Domenys).

43005133 CEIP Mare de Déu del Priorat -
ZER La Talaia (Banyeres del
Penedès).

43002961 CEIP Sant Andreu - ZER La Ta-
laia (Sant Jaume dels Domenys).

DELEGACIÓ TERRITORIAL
DE LES TERRES DE L’EBRE

Zona Rural :  43009011 ZER Riu Aval l
(Tivenys).
43003951 CEIP Bítem - ZER Riu Avall (Tor-

tosa).
43003801 CEIP La Pineda - ZER Riu Avall

(Tivenys).

Zona Rural: 43009084 ZER Montsià (Mas-
denverge).
43005388 CEIP Joan Martí i Miralles - ZER

Montsià (Freginals).
43001437 CEIP Rosa G isber t  -  ZER

Montsià (Masdenverge).
43005391 CEIP Sant Llorenç - ZER Montsià

(La Galera).
43005418 CEIP Sant Salvador - ZER

Montsià (Godall).
43001395 CEIP Teresa Subirats i Mestre -

ZER Montsià (Mas de Barbe-
rans).

Zona Rural: 43009229 ZER Ports-Algars
(Horta de Sant Joan).
43000809 CEIP La Gessera - ZER Ports-

Algars (Caseres).
43000421 CEIP La Miranda - ZER Ports-

Algars (Arnes).
43002144 CEIP Mare de Déu de la Font-

calda - ZER Ports-Algars (Prat
de Comte).

43001346 CEIP Montsagre - ZER Ports-
Algars (Horta de Sant Joan).

Zona Rural: 43009308 ZER Mediterrània (Al-
canar).
43009217 CEIP del Poble Nou del Delta -

ZER Mediterrània (Amposta).
43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània

(Alcanar).
43005613 CEIP Setze de Febrer - ZER

Mediterrània (Sant Jaume d’En-
veja).



1215

Núm. 977

Zona Rural: 43009311 ZER Mont Caro (Ro-
quetes).
43005315 CEIP d’Alfara de Carles - ZER

Mont Caro (Alfara de Carles).
43005674 CEIP Raval del Cristo - ZER

Mont Caro (Roquetes).
43005625 CEIP Sant Antoni Abat - ZER

Mont Caro (Tortosa).

Zona Rural: 43009321 ZER Riu i Serra (Be-
nifallet).
43001000 CEIP de Xerta - ZER Riu i Serra

(Xerta).
43000551 CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella

- ZER Riu i Serra (Benifallet).
43005303 CEIP Sant Jordi - ZER Riu i

Serra (Aldover).
43001851 CEIP Sant Roc - ZER Riu i Serra

(Paüls).

Zona Rural: 43009345 ZER Ribera d’Ebre
Nord (Garcia).
43005601 CEIP El Tormo - ZER Ribera

d’Ebre Nord (La Torre de l’Es-
panyol).

43005406 CEIP El Verger - ZER Ribera
d’Ebre Nord (Garcia).

43005108 CEIP Les Eres - ZER Ribera
d’Ebre Nord (Vinebre).

Zona Rural: 43009370 ZER Terra Alta Nord
(Vilalba dels Arcs).
43005650 CEIP El Diví Mestre - ZER Terra

Alta Nord (Vilalba dels Arcs).
43002016 CEIP L’Ametller - ZER Terra Alta

Nord (La Pobla de Massaluca).
43001097 CEIP Los Castellets - ZER Ter-

ra Alta Nord (La Fatarella).

Zona Rural: 43009394 ZER La Font de l’Ai-
guadí (Ginestar).
43005534 CEIP de Rasquera - ZER La

Font de l’Aiguadí (Rasquera).
43001280 CEIP Pàmies - ZER La Font de

l’Aiguadí (Ginestar).

Zona Rural: 43009461 ZER Terra Alta-Cen-
tre (El Pinell de Brai).
43001942 CEIP Cèsar Martinell - ZER Ter-

ra Alta - Centre (El Pinell de
Brai).

43000950 CEIP Doctor Ferran - ZER Terra
Alta - Centre (Corbera d’Ebre).

43000639 CEIP Sant Blai - ZER Terra Alta-
Centre (Bot).

Zona Rural: 43009606 ZER Benissanet-
Miravet (Benissanet).
43000561 CEIP Antoni Nat - ZER Benissa-

net-Miravet (Benissanet).
43005443 CEIP El Ballestar - ZER Benissa-

net-Miravet (Miravet).

Zona Rural: 43009618 ZER Mestral (Tortosa).
43004116 CEIP del Lligallo del Gànguil -

ZER Mestral (Camarles).
43006046 CEIP Divina Pastora - ZER Mes-

tral (Tortosa).
43003987 CEIP Port rodó - ZER Mestral

(Tortosa).

(03.289.148)

RESOLUCIÓ ENS/3143/2003, de 14 d’oc-
tubre, de modificació del concert educatiu
del centre docent privat Loreto-Abad Oliba,
de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1266/2003, de 5 de
maig, per la qual s’eleva a definitiva la Reso-

lució ENS/584/2003, de 6 de març, per la qual
es resolen amb caràcter provisional les modi-
ficacions i renovacions dels concerts educa-
tius de centres docents privats per als nivells
obligatoris i per al segon cicle d’educació
infantil (DOGC núm. 3880, de 9.5.2003), es
va concertar al centre docent privat Loreto-
Abad Oliba, de Barcelona, 2 unitats de primer
curs, 3 unitats de segon curs, 3 unitats de
tercer curs i 3 unitats de quart curs d’educa-
ció secundària obligatòria.

El centre ha comunicat que el nombre
d’alumnes matriculats a segon curs d’edu-
cació secundària obligatòria és inferior al mí-
nim establert per mantenir les 3 unitats con-
certades i per tant sol·licita que es modifiqui
el nombre d’unitats concertades de segon
curs d’educació secundària obligatòria.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del centre
docent privat Loreto-Abad Oliba, de Bar-
celona, amb codi 08004559, en el sentit que
s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003-04.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de con-
formitat 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 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, 14 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Loreto-Abad Oliba.
Codi: 08004559.
Nivell educatiu i unitats concertades: ESO.
03-04: 2-2-3-3.
04-05: 2-2-2-3.
05-06: 2-2-2-2.

(03.286.027)

RESOLUCIÓ ENS/3144/2003, de 14 d’oc-
tubre, de modificació del concert educatiu
del centre docent privat Goar, de Viladecans.

Per la Resolució ENS/1417/2002, de 14
de maig (DOGC núm. 3643, de 27.5.2002),
per la qual es resolen amb caràcter provisi-
onal la renovació dels concerts educatius de
diversos centres docents privats per als
nivells postobligatoris, es va concertar al
centre docent privat Goar, de Viladecans, 2
unitats de primer curs de batxillerat i 2 uni-
tats de segon curs de batxillerat.

Atès que aquest centre ha sol·licitat la re-
ducció del concert educatiu del nivell de bat-
xillerat en 1 unitat de primer curs, i que s’ha
comprovat que el nombre d’alumnes matri-
culats no és suficient per concertar 2 uni-
tats de primer curs de batxillerat, cal deixar
sense efectes la concertació d’aquesta
unitat de batxillerat.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu del cen-
tre docent privat Goar, de Viladecans, amb
codi 08032555, en el sentit que s’especifi-
ca a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003/04

—3 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
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 14 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació territorial: Baix Llobregat.
Municipi: Viladecans (Baix Llobregat).
Denominació: Goar.
Codi: 08032555.
Nivell educatiu i unitats concertades: BATX.
03-04: 1-2.
04-05: 1-1.
05-06: 1-1.

(03.286.043)
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RESOLUCIÓ ENS/3178/2003, de 15 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat El Clot, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Clot, de Barcelona,
en petició de reducció d’unitats dels ense-
nyaments de batxillerat i obertura de l’eta-
pa de l’educació infantil, es va instruir l’ex-
pedient 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; 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 ense-
nyaments de règim general no universitaris;
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Clot, de Barcelona, per la reducció d’uni-
tats dels ensenyaments de batxillerat i ober-
tura de l’etapa d’educació infantil, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

—2 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, 15 d’octubre de 2003

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

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: 08009260.
Denominació: El Clot.
Adreça: c. València, 680.
Altres adreces: c. Clot, 192.
Titular: Companyia de Jesús.
NIF: Q0800052C.

S’autoritza la reducció d’unitats dels en-
senyaments de batxillerat: 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat de ciències de la naturalesa i de
la salut i 2 unitats amb capacitat per a 70
llocs escolars de la modalitat de tecnolo-
gia, amb efectes a partir de la fi del curs
2002-03.

S’autoritza l’obertura de l’etapa de l’edu-
cació infantil amb 9 unitats amb capacitat
per a 225 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2003-04.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil 9 unitats amb capacitat
per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 240 llocs
escolars i 8 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 240 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats en la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 2 unitats en la moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 4
unitats en la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 2 uni-
tats en la modalitat d’arts amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família d’electricitat i electrònica: cicle for-

matiu d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; cicle formatiu d’equips elec-
trònics de consum amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de mecanització amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu de muntatge i mante-
niment d’instal·lacions de fred, climatització
i producció de calor amb 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’electromecà-
nica de vehicles amb 2 grups amb capaci-

tat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família d’edificació i obra civil: cicle for-

matiu de realització i plans d’obra amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de desenvolupament i
aplicació de projectes de construcció amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de desenvolupament de
projectes urbanístics i operacions topogrà-
fiques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família d’electricitat i electrònica: cicle for-
matiu de sistemes de regulació i control au-
tomàtics amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars, cicle formatiu de desen-
volupament de productes electrònics amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars; cicle formatiu de sistemes de teleco-
municació i informàtics amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família de fabricació mecànica: cicle for-
matiu de desenvolupament de projectes
mecànics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars; cicle formatiu de pro-
ducció per mecanització amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família de manteniment i serveis a la pro-
ducció: cicle formatiu de muntatge i mante-
niment d’instal·lacions d’edificis i procés
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; cicle formatiu de desenvolupament
de projectes d’instal·lacions de fluids, tèr-
miques i de manutenció amb 2 grups amb
una capacitat per a 60 llocs escolars; en cap
cas un grup no superarà els 30 llocs esco-
lars.

Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; cicle formatiu d’administra-
ció de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de gestió comercial i màrqueting amb
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família de manteniment de vehicles au-
topropulsats: cicle formatiu d’automoció
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars.

Família de sanitat: cicle formatiu d’audi-
opròtesis amb 2 grups amb capacitat per a
60 llocs escolars; en cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

(03.286.141)


