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CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Anunci pel qual
es fa pública la licitació del concurs dels serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Centre de Barcelona (DOGC
núm. 4040, pàg. 26022, de 31.12.2003).
Havent observat una errada en el text de
l’esmentat Anunci, tramès al DOGC i publicat
al núm. 4040, pàg. 26022, de 31.12.2003,
se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 26022, al punt 7, Requisits
del licitador, on diu:
“...categoria A, grup O i subgrup 1...”,
ha de dir:
“...categoria C, grup O i subgrup 1...”.
Barcelona, 18 de febrer de 2004
Joan Carles Burriel i Paloma
Director
PG-95733 (04.057.094)

ORDRE ENS/35/2004, de 20 de febrer, de
convocatòria de concurs públic per a la se-
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lecció d’alumnes d’educació primària per a
l’assistència a colònies d’immersió en llengua anglesa a Catalunya, en el marc del
projecte Orator.

3211 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya del 2003 prorrogat per al 2004.

El Govern de la Generalitat vol impulsar
decididament la millora de l’ensenyamentaprenentatge de les llengües estrangeres en
l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa ha posat en marxa el projecte Orator.
Amb aquest projecte s’incideix tant en els
aspectes de caràcter general vinculats al
desenvolupament ordinari de la docència
com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que faciliten l’ús de
les llengües estrangeres.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

Una de les actuacions emmarcades dins
del projecte Orator és la de facilitar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant
l’organització de colònies a Catalunya, la
qual cosa constitueix un complement idoni
per aconseguir que els alumnes en l’educació primària assoleixin un nivell de comunicació bàsica que els permeti entendre’s en
una llengua estrangera.
Tenint en compte el que s’ha exposat,
s’ha considerat convenient establir un sistema d’ajuts específics dirigits a col·laborar
amb les famílies en el finançament de les
despeses que comporti la participació en
l’esmentada activitat.
Per tot això, de conformitat amb el que
estableixen el capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la selecció de 400 alumnes del cicle superior d’educació primària, escolaritzats en centres de
Catalunya, als quals se’ls atorgarà un ajut
per a la participació en colònies d’immersió
en llengua anglesa que es realitzaran a
Catalunya, a partir del 30 d’agost i fins al
12 de setembre de 2004.
Se seleccionaran 150 alumnes de primària
que ja tinguin la condició de becari (modalitat
d’ajut A) i 250 alumnes de primària que no
tinguin aquesta condició (modalitat d’ajut B).
Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren en l’annex d’aquesta Ordre.
Article 3
3.1 L’import dels ajuts serà el següent:
Ajuts de la modalitat A: 297,00 euros.
Ajuts de la modalitat B: 142,00 euros.
3.2 El Departament d’Ensenyament farà
efectius els ajuts directament a l’empresa o
entitat adjudicatària d’un concurs públic,
d’acord amb el que s’hi estipuli, per un import màxim de 80.050,00 euros, que aniran
amb càrrec al crèdit 1302 D/481130000/

Disposició final

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de febrer de 2004
Josep Bargalló Valls
Conseller d’Ensenyament
ANNEX
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la selecció de 400 alumnes de cicle superior de
primària per tal de millorar la seva competència lingüística mitjançant la participació en
colònies d’immersió en llengua anglesa.
Aquestes colònies tindran una durada de
14 dies i es realitzaran a Catalunya a partir del
30 d’agost i fins el 12 de setembre de 2004.
—2 Persones beneficiàries
2.1 Podrà sol·licitar una plaça per participar en l’activitat objecte d’aquesta convocatòria l’alumnat que en aquest curs escolar
2003-2004 estigui matriculat en centres
docents de Catalunya en algun dels cursos
compresos en el cicle superior de l’educació
primària, i que no hagin gaudit d’aquest ajut
en anteriors edicions del programa.
2.2 Se seleccionaran 150 alumnes
d’educació primària que ja tinguin la condició de becari (modalitat d’ajut A) i 250 alumnes d’educació primària que no tinguin
aquesta condició (modalitat d’ajut B).
Pel que fa a la modalitat d’ajut B, 150
d’aquests ajuts seran per a alumnes matriculats en centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament i els
100 restants seran per a alumnes matriculats en altres centres docents sostinguts
amb fons públics.
2.3 Si per manca de sol·licituds o per
renúncies no es cobreixen les places d’una
de les modalitats, s’adjudicaran més places de l’altra modalitat, fins a esgotar la
disponibilitat pressupostària.
—3 Requisits
3.1 Alumnes que optin per les places de
la modalitat d’ajut A: tenir la condició de
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becari de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic
complementari per al curs 2003-2004, convocades per la Resolució de 9 de maig de
2003 (BOE núm. 117, de 16.5.2003).
3.2 Alumnes que optin per les places de
la modalitat d’ajut B: estar matriculats en un
centre docent sostingut amb fons públics.
3.3 Tots els sol·licitants hauran d’acreditar que tenen un progrés adequat al cicle mitjà
i un progrés adequat en l’avaluació dels seus
aprenentatges en relació amb els objectius del
cicle i els aspectes generals i concrets de
l’àrea de llengua anglesa, d’acord amb la
comissió d’avaluació de cada centre docent,
anterior al 29 de febrer de 2004.
3.4 Per a l’obtenció d’una plaça subvencionada no serà suficient reunir tots els requisits exigits en aquesta convocatòria, sinó
que caldrà també obtenir un nombre d’ordre
en la prelació que situï l’alumne sol·licitant
dintre del total de places per concedir.
—4 Característiques de les colònies
4.1 El Departament d’Ensenyament
contractarà mitjançant concurs públic una
entitat o empresa que s’encarregarà de l’organització de les colònies, que tindran les
característiques següents:
Durada de 14 dies i 13 nits, a partir del
30 d’agost i fins al 12 de setembre de 2004.
Inclouen alimentació, allotjament en albergs, classes, activitats, material didàctic,
bugaderia (un cop) i assegurança.
Realitzen activitats educatives, esportives
i lúdiques.
En situació d’immersió en llengua anglesa des que es lleven fins que van a dormir.
Dirigides per personal qualificat en idioma i lleure.
4.2 Els pares s’encarregaran del trasllat
dels seus fills fins al lloc en el qual es realitzin les colònies i de la recollida. Les despeses ocasionades amb motiu del desplaçament aniran a càrrec de les famílies.
4.3 L’empresa organitzadora contractarà una pòlissa d’assegurança a favor dels
alumnes participants a les colònies.
—5 Sol·licituds, documentació i termini
5.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar
en els impresos normalitzats que estaran a
disposició de les persones interessades a
la seu central del Departament d’Ensenyament, a les seves delegacions territorials, al
centre docent en el qual estiguin matriculats els alumnes, i a les següents adreces
d’Internet: http://www.xtec.es/ofieurop;
http://www.xtec.es/crle.
5.2 Els alumnes que optin per la modalitat d’ajut A hauran d’adjuntar a la sol·licitud
una fotocòpia compulsada de la credencial
de becari.
Els sol·licitants que al moment de lliurar la
sol·licitud no tinguin encara la credencial de
becari hauran de presentar una fotocòpia del
resguard de la seva sol·licitud d’ajut de la
convocatòria esmentada en l’apartat 3.1
d’aquestes bases. Una vegada l’alumne rebi
l’esmentada credencial, haurà d’enviar fotocòpia compulsada al seu centre docent.
5.3 Les sol·licituds s’hauran de presentar al centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat, ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix 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.

Núm. 994

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud
en una oficina de correus, es farà en un sobre
obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de
ser certificada. En qualsevol cas, la sol·licitud
s’ha d’adreçar al director del centre docent.
5.4 La presentació de dues sol·licituds
d’un mateix sol·licitant a les dues modalitats d’ajut comportarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
5.5 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.
5.6 Totes les sol·licituds presentades fora
de termini o que no reuneixin els requisits establerts en aquesta disposició, es consideraran excloses d’aquesta convocatòria.
—6 Tramitació
6.1 El centre docent revisarà i comprovarà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
aquesta convocatòria.
6.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà la persona sol·licitant que
esmeni la mancança o que aporti els documents preceptius, amb indicació que si no
ho fa en el termini d’una setmana es considerarà que ha desistit de la seva petició i
aquesta s’arxivarà sense cap més tràmit.
6.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, a la qual el centre docent remetrà les dades de les sol·licituds en
el termini de 10 dies naturals a comptar de
l’endemà de la finalització del termini per
presentar-les.
6.4 La tramesa de les dades de les sol·licituds es farà electrònicament, a través de
l’aplicació Orator ubicada a la pàgina web
de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, mitjançant l’identificador de la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya (XTEC) que el centre docent té
adjudicat per accedir al correu electrònic.
6.5 Els impresos presentats pels sol·licitants als centres docents respectius quedaran dipositats al centre, sense perjudici
que l’òrgan instructor pugui sol·licitar que li
siguin tramesos en qualsevol moment del
procés d’adjudicació de places i selecció de
beneficiaris.
—7 Quantia dels ajuts i forma de pagament
7.1 Els ajuts, per un import màxim de
297,00 euros per a cada plaça de la modalitat d’ajut A i 142,00 euros per a cada plaça de la modalitat d’ajut B, seran abonats
directament pel Departament d’Ensenyament a l’empresa o entitat organitzadora de
les colònies, d’acord amb el que s’estipula
a l’expedient de contractació corresponent.
7.2 Per completar el cost total de les colònies, els alumnes beneficiaris de la modalitat d’ajut A abonaran 110,00 euros i els de
la modalitat d’ajut B, 265,00 euros, a l’entitat o empresa organitzadora de l’activitat.
—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió qualificadora,
constituïda pels membres següents:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o persona

en la qual delegui, que actuarà com a president.
Un tècnic del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres, designat pel director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.
Un inspector de l’àrea de llengües estrangeres, designat pel subdirector general de
la Inspecció d’Ensenyament.
Un tècnic de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, designat pel
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa, que actuarà com a secretari.
8.2 L’ordre de prelació per a l’assignació de les places, es determinarà en funció
de la combinació de la primera i segona lletra del primer cognom, d’acord amb el resultat obtingut al sorteig públic que s’efectuarà a tal efecte el dia de finalització del
termini de presentació de sol·licituds, a la
seu central de Departament d’Ensenyament.
Aquest sorteig estarà presidit pel subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o persona en qui delegui,
assistit per un tècnic de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional,
que actuarà com a secretari.
Al sorteig i per a l’ordenació alfabètica de
sol·licituds s’utilitzarà la seqüència de caràcters ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ. No es consideraran els símbols
d’accentuació, apòstrofs, guions, espais en
blanc o altres caràcters. El nom i cognoms
es consideraran tal com s’hagi fet constar
a l’imprès de sol·licitud.
8.3 La comissió qualificadora farà públiques als taulers d’anuncis de la seu central del Departament d’Ensenyament, de les
delegacions territorials i a les adreces d’Internet esmentades a la base 5.1, les llistes
provisionals que inclouran tres annexos:
Al primer figurarà l’alumnat que resulti adjudicatari d’una plaça.
Al segon constarà l’alumnat al qual li sigui denegada la plaça perquè no reuneix
algun o alguns dels requisits exigits en
aquesta convocatòria.
Al tercer s’inclourà l’alumnat que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no ha
assolit un nombre d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.
L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb el punt 8.2 i
constituirà una llista d’espera amb la qual
s’anirà substituint, per rigorós ordre, l’alumnat adjudicatari que per qualsevol causa justificada renunciï a l’ajut.
8.4 Les reclamacions contra aquestes
llistes provisionals s’hauran de presentar
davant la comissió qualificadora dintre dels
10 dies naturals posteriors a partir de l’endemà de la seva publicació.
8.5 Un cop estimades o desestimades les
reclamacions, la comissió qualificadora elevarà
al director general d’Ordenació i Innovació
Educativa la proposta de resolució definitiva,
que es farà pública als taulers d’anuncis de la
seu central del Departament d’Ensenyament,
de les seves delegacions territorials i a les
adreces d’Internet esmentades a la base 5.1.
8.6 L’alumnat que resulti adjudicatari dels
ajuts rebrà la corresponent notificació de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa (Oficina de Cooperació Educativa
i Científica Internacional), juntament amb la
corresponent informació complementària.
L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es re181

fereix l’apartat 7.2 d’aquestes bases al
compte corrent i dins el termini que s’especificarà en la resolució definitiva.
La manca de l’abonament de l’esmentada quantitat s’entendrà com a renúncia de
l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alumne següent de la llista d’espera.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes dins el termini de sis mesos a comptar
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
8.7 Contra la resolució del director general d’Ordenació i Innovació Educativa,
que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
—9 Es procedirà a la revocació de la subvenció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, per l’incompliment de la finalitat per a la qual fou
concedida, o quan es detecti que en la seva
concessió es va produir ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.
—10 La despesa que comporta l’atorgament d’aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.
—11 Els adjudicataris estan obligats a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
(04.051.123)

ORDRE ENS/36/2004, de 20 de febrer, de
convocatòria de concurs públic per a la selecció d’alumnes d’educació secundària per
a l’assistència a cursos de llengua anglesa
a Gran Bretanya i llengua francesa a França,
en el marc del projecte Orator.
El Govern de la Generalitat de Catalunya
vol impulsar decididament la millora de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres en els ensenyaments de règim
general, per la qual cosa ha posat en marxa
el projecte Orator. Aquest projecte incideix
tant en els aspectes de caràcter general
vinculats amb el desenvolupament ordinari
de la docència com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que faciliten l’ús de les llengües estrangeres.
Una de les actuacions emmarcades dins
el projecte Orator és la de facilitar l’aprenen-
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tatge de la llengua anglesa o francesa mitjançant estades en els països corresponents,
la qual cosa constitueix un complement idoni per aconseguir una major fluïdesa en l’idioma que s’estudia i un gran valor formatiu
en el coneixement d’altres cultures.
Així mateix, la possibilitat de sufragar les
despeses ocasionades pels desplaçaments
i les estades en altres països no està a l’abast
de nombroses famílies, per la qual cosa s’ha
considerat convenient establir un sistema
d’ajuts específics dirigits a col·laborar en el
finançament d’aquestes despeses.
Per tot això, de conformitat amb el que
estableix el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre;
En ús de les facultats que atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a la selecció de 200 alumnes de segon cicle d’educació secundària obligatòria, de batxillerat i
de cicles formatius de formació professional en el currículum dels quals hi hagi llengua estrangera, escolaritzats en centres docents de Catalunya, als quals se’ls atorgarà
un ajut per a l’estada i realització d’un curs
d’anglès en diferents centres de Gran
Bretanya o d’un curs de francès en diferents
centres de França, a partir del 27 de juny i
durant el mes de juliol de 2004.
Se seleccionaran 100 alumnes que ja tinguin la condició de becaris (modalitat d’ajut
A) i 100 alumnes que no tinguin aquesta
condició (modalitat d’ajut B).
Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 3
3.1 L’import dels ajuts serà el següent:
Ajuts de la modalitat A: 1.090,00 euros.
Ajuts de la modalitat B: 685,00 euros.
3.2 El Departament d’Ensenyament farà
efectius els ajuts directament a l’empresa adjudicatària d’un concurs públic, d’acord amb
el que s’hi estipuli, per un import màxim de
177.500,00 euros que aniran amb càrrec a la
posició pressupostària 1302 D/481130000/
3211 del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya de 2003 prorrogat per a 2004.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva

publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de febrer de 2004
Josep Bargalló Valls
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Bases
—1 Objecte
L’objecte d’aquest concurs públic és la
selecció de 200 alumnes del segon cicle
d’ESO, del batxillerat i de cicles formatius
de formació professional en el currículum
dels quals hi hagi llengua estrangera, escolaritzats en centres docents públics i privats
concertats de Catalunya, per tal de millorar
la seva competència lingüística en anglès i
francès mitjançant la participació en estades i cursos a Gran Bretanya o a França.
Aquestes estades tindran una durada de
dues setmanes i es realitzaran a partir del
27 de juny i durant el mes de juliol de 2004.
—2 Persones beneficiàries
2.1 Podrà sol·licitar una plaça per participar en els cursos objecte d’aquesta convocatòria l’alumnat nascut a partir de 1979
(inclòs), que no hagi gaudit d’aquest ajut en
anteriors edicions del programa i que en
aquest curs 2003-2004 estigui matriculat en
centres docents públics o privats concertats de Catalunya en algun dels cursos indicats a continuació:
3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria (ESO).
1r i 2n curs de batxillerat.
Cicles formatius de formació professional
de grau mitjà:
Tècnic en comerç.
Tècnic en pesca i transport marítim.
Tècnic en operació, control i manteniment
de màquines i instal·lacions del vaixell.
Tècnic en serveis de restaurant i bar.
Tècnic en cuina.
Cicles formatius de formació professional
de grau superior:
Tècnic superior en gestió del transport.
Tècnic superior en serveis al consumidor.
Tècnic superior en comerç internacional.
Tècnic superior en gestió comercial i màrqueting.
Tècnic superior en secretariat.
Tècnic superior en navegació, pesca i
transport marítim.
Tècnic superior en supervisió de màquines i instal·lacions del vaixell.
Tècnic superior en agències de viatges.
Tècnic superior en allotjament.
Tècnic superior en informació i comercialització turístiques.
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Tècnic superior en restauració.
Tècnic superior en animació turística.
2.2 Se seleccionaran 100 alumnes que
ja tinguin la condició de becaris (modalitat
d’ajut A) i 100 alumnes que no tinguin
aquesta condició (modalitat d’ajut B).
Pel que fa a la modalitat B, 60 d’aquests
ajuts seran per a alumnes matriculats en centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament i els 40 restants seran per a alumnes matriculats en altres
centres docents sostinguts amb fons públics.
2.3 Si per manca de sol·licituds o per
renúncies no es cobreixen les places d’una
de les modalitats, s’adjudicaran més places de l’altra modalitat fins a esgotar la disponibilitat pressupostària.
—3 Requisits
3.1 Els sol·licitants hauran d’acreditar
que l’últim curs acadèmic en què van cursar
estudis ordinaris van cursar la llengua del país
per a la qual opten (anglès o francès).
3.2 Alumnes que optin per la modalitat
d’ajut A: han d’estar matriculats en un centre
sostingut amb fons públics i tenir la condició
de becaris en la convocatòria de beques i ajuts
a l’estudi de caràcter general per aquest curs
2003-2004, convocades per l’Ordre ECD/
1877/2003, de 25 de juny (BOE núm. 161,
de 7.7.2003), o en la convocatòria d’ajuts per
a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per al curs 2003-2004,
convocats per la Resolu-ció de 9 de maig de
2003 (BOE núm. 117, de 16.5.2003).
3.3 Alumnes que optin per la modalitat
d’ajut B: han d’estar matriculats en un centre docent sostingut amb fons públics.
3.4 Per poder optar a una plaça, els
sol·licitants hauran d’acreditar determinades
qualificacions obtingudes en el curs acadèmic 2002-2003. Per determinar, en cada
cas, de quines qualificacions es tracta, es
tindrà en compte el curs i tipus d’estudis
cursats pel sol·licitant, d’acord amb el que
estableix l’apartat 3.6 d’aquestes bases.
Per als sol·licitants que no haguessin
cursat estudis ordinaris en el curs acadèmic 2002-2003, es tindran en compte les
qualificacions de l’últim curs seguit.
3.5 Per tal de garantir la màxima equitat en la determinació de les puntuacions
per a l’adjudicació dels ajuts, a efectes
d’aquesta convocatòria les qualificacions
s’expressaran sempre en termes numèrics.
Per als alumnes procedents d’ESO, BUP
i FP, ensenyaments i etapes en què les qualificacions estan expressades qualitativament, s’aplicarà el barem d’equivalències
numèriques següent:
Excel·lent: 9 punts.
Notable: 7,5 punts.
Bé: 6,5 punts.
Suficient: 5,5 punts.
Insuficient: 3 punts.
3.6 Qualificacions.
3.6.1 En el cas en què l’últim curs seguit
pel sol·licitant sigui el segon d’ESO, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació global de primer cicle
d’ESO: 7,5 o 9 (cal haver aprovat totes les
matèries).
b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de primer cicle d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.
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c) Qualificació de llengua catalana de primer cicle d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
d) Qualificació de llengua castellana de
primer cicle d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de primer cicle d’ESO: 5,5, 6,5,
7,5 o 9.
La qualificació esmentada a l’apartat a)
s’obtindrà d’acord amb els criteris que estableixi cada centre.
3.6.2 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui tercer d’ESO, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació global de tercer curs
d’ESO: 7,5 o 9 (cal haver aprovat totes les
matèries).
b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de tercer curs d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació de llengua catalana de tercer curs d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
d) Qualificació de llengua castellana de
tercer curs d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de tercer curs d’ESO: 5,5; 6,5;
7,5 o 9.
3.6.3 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui quart d’ESO, s’haurà d’acreditar que les qualificacions corresponents
compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació global d’etapa d’ESO: 7,5
o 9 (cal haver aprovat totes les matèries).
b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de segon cicle d’ESO: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació de llengua catalana de segon cicle d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
d) Qualificació de llengua castellana de
segon cicle d’ESO: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon cicle d’ESO: 5,5; 6,5;
7,5 o 9.
3.6.4 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui segon de BUP, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació mitjana de segon curs de
BUP: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació mínima de 5,5 a totes les matèries).
b) Qualificació de la llengua estrangera del
país pel qual s’opta (anglès o francès) de segon curs de BUP: 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A; 9 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació de llengua catalana de segon curs de BUP: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
d) Qualificació de llengua castellana de
segon curs de BUP: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon curs de BUP: 5,5; 6,5;
7,5 o 9. No es considera segona llengua
estrangera una EATP que respongui a
aquesta denominació.
La qualificació que preveu l’apartat a) s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les equivalents numèriques de totes les qualificacions
del curs, amb una xifra decimal arrodonida.
3.6.5 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui primer de batxillerat, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació mitjana de primer curs de
batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a totes les matèries del
curs).

b) Qualificació de la matèria comuna de
llengua estrangera del país pel qual s’opta
(anglès o francès) de primer curs de batxillerat: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d’ajut
A; 9 o 10 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació de la matèria comuna de
llengua catalana de primer curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
d) Qualificació de la matèria comuna de
llengua castellana de primer curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de primer curs de batxillerat: 5,
6, 7, 8, 9 o 10.
Les qualificacions esmentades als apartats b), c), d) i e) seran les que consten en
l’expedient del sol·licitant.
La qualificació esmentada a l’apartat a)
es calcularà de manera anàloga a la qualificació final de batxillerat, tal com estableix
l’annex 4 de l’Ordre de 31.7.1998, de desplegament de l’organització i l’avaluació dels
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm.
2716, de 2.9.1998).
3.6.6 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui segon de batxillerat, s’haurà
d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots els requisits següents:
a) Qualificació mitjana de segon curs de
batxillerat: a partir de 7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a totes les matèries del
curs).
b) Qualificació de la matèria comuna de
llengua estrangera del país pel qual s’opta
(anglès o francès) de segon curs de batxillerat: 7, 8, 9 o 10 per a la modalitat d’ajut
A; 9 o 10 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació de la matèria comuna de
llengua catalana de segon curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
d) Qualificació de la matèria comuna de
llengua castellana de segon curs de batxillerat: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
e) Qualificació, si escau, de l’altra llengua
estrangera de segon curs de batxillerat: 5,
6, 7, 8, 9 o 10.
Les qualificacions esmentades als apartats b), c), d) i e) seran les que consten en
l’expedient del sol·licitant.
La qualificació esmentada a l’apartat a)
es calcularà de manera anàloga a la qualificació final de batxillerat, tal com estableix
l’annex 4 de l’Ordre de 31.7.1998, de desplegament de l’organització i l’avaluació dels
ensenyaments de batxillerat (DOGC núm.
2716, de 2.9.1998).
3.6.7 En el cas que l’últim curs seguit pel
sol·licitant sigui un curs d’FP1 o FP2 s’haurà d’acreditar que les qualificacions reuneixen els requisits següents:
a) Qualificació final: 7,5 o 9 (cal haver
aprovat totes les matèries).
b) Qualificació final d’idioma modern
(francès o anglès): 7,5 o 9 per a la modalitat
d’ajut A, 9 per a la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació final de llengua i literatura
catalana: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
d) Qualificació final de llengua i literatura
espanyola: 5,5; 6,5; 7,5 o 9.
3.6.8 En el cas que l’últim curs seguit
pel sol·licitant sigui un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau
superior, s’haurà d’acreditar que les qualificacions corresponents compleixen tots
els requisits següents:
a) Qualificació final del cicle: a partir de
7,5 (cal tenir una qualificació a partir de 5 a
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tots els crèdits). En el cas que el sol·licitant
no hagi completat el cicle perquè aquest
tingui una durada superior a un curs, la
qualificació serà la mitjana ponderada per
les hores de cada crèdit de tots els crèdits
qualificats en l’últim curs en què l’alumne hi
ha estat inscrit: a partir de 7,5 (cal tenir una
qualificació a partir de 5 a tots els crèdits).
b) Qualificació del crèdit de la llengua estrangera del país pel qual s’opta: 7, 8, 9 o
10 per a la modalitat d’ajut A; 9 o 10 per a
la modalitat d’ajut B.
c) Qualificació, si escau, del crèdit de l’altra llengua estrangera: 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
Totes aquestes qualificacions coincidiran
amb les que constin a l’expedient de l’alumne o bé a l’acta final d’avaluació corresponent.
No s’admetran sol·licituds dels alumnes
procedents de cicles formatius que no hi
hagin cursat crèdits de llengua estrangera
(anglès o francès).
3.6.9 Per a l’alumne que hagi canviat de
centre i a qui no s’hagi calculat en el centre
d’origen alguna de les qualificacions esmentades en aquesta Ordre, aquestes qualificacions seran atorgades pel centre on està
estudiant en el curs acadèmic 2003-2004.
3.7 Per a l’obtenció d’una plaça subvencionada no serà suficient reunir tots els requisits exigits en aquesta convocatòria, sinó
que caldrà també obtenir un número d’ordre
en la prelació que situï l’alumne sol·licitant
dintre del total de places per concedir.
—4 Característiques de les estades i cursos
4.1 El Departament d’Ensenyament
contractarà mitjançant concurs públic una
entitat o empresa que s’encarregarà de l’organització de les estades, que tindran les
característiques següents:
L’allotjament de l’alumne serà en famílies
(un estudiant català per família) en règim de
pensió completa i estarà en contacte permanent amb un tutor.
La beca inclou el viatge d’anada i tornada des del punt de sortida establert fins al
lloc on es realitzi l’estada.
Els cursos seran de 15 alumnes i tindran
una durada de 20 hores a la setmana. Previ
a l’inici del curs es realitzarà un test de nivell, i un cop finalitzat el curs es farà un test
final per tal de valorar el seu aprofitament.
Així mateix, hi haurà un programa d’activitats complementari.
4.2 L’empresa o entitat organitzadora de
l’activitat contractarà una pòlissa d’assegurances a favor dels alumnes participants.
—5 Sol·licituds, documentació i termini
5.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar en els impresos que estaran a disposició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Ensenyament,
a les seves delegacions territorials, al
centre docent en el qual estiguin matriculats els alumnes i a les següents adreces
d’Internet: http://www.xtec.es/ofieurop;
http://www.xtec.es/crle.
5.2 A la sol·licitud, s’haurà d’adjuntar
una fotocòpia del carnet d’identitat i una
fotocòpia compulsada de la credencial de
becari, en el cas dels alumnes que optin
per la modalitat d’ajut A.
Els sol·licitants que, al moment de lliurar
la sol·licitud, no tinguin encara la credencial
de becari, hauran de presentar una fotocòpia del resguard de la seva sol·licitud d’ajut
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en qualsevol de les convocatòries que figuren a l’apartat 3.2 d’aquestes bases. Una
vegada l’alumne rebi l’esmentada credencial, haurà d’enviar una fotocòpia compulsada al seu centre docent.
5.3 Les sol·licituds s’hauran de presentar al centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat, ja sigui directament o per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud
en una oficina de correus, es farà en un sobre
obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de
ser certificada. En qualsevol cas, la sol·licitud
s’ha d’adreçar al director del centre docent.
5.4 El termini de presentació de sol·licituds
serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
5.5 La presentació de dues sol·licituds
d’un mateix sol·licitant a les dues modalitats d’ajut comportarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
5.6 Els alumnes que l’últim curs acadèmic en què van seguir estudis ordinaris haguessin cursat anglès i francès i vulguin optar
pels dos països hauran de presentar dues
sol·licituds. En cas que resultin seleccionats
per a les dues opcions, el Departament d’Ensenyament adjudicarà el país per realitzar l’estada en funció de la disponibilitat de places.
5.7 Totes les sol·licituds presentades fora
de termini o que no reuneixin els requisits que
estableix aquesta disposició es consideraran
excloses d’aquesta convocatòria.
—6 Tramitació
6.1 El centre docent revisarà i comprovarà que les sol·licituds i la documentació
presentada reuneixen els requisits exigits en
aquesta convocatòria i certificarà la matrícula i les dades acadèmiques del sol·licitant.
6.2 En el supòsit que les dades siguin
incompletes o manqui documentació, el
centre requerirà a la persona sol·licitant que
esmeni la mancança o que aporti els documents preceptius, amb indicació que si no
ho fa en el termini d’una setmana es considerarà que ha desistit de la seva petició, la
qual s’arxivarà sense cap més tràmit.
6.3 L’òrgan instructor del procediment
serà l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, a la qual el centre
docent remetrà les dades de les sol·licituds
en el termini de 10 dies naturals a comptar
de l’endemà del dia de finalització del termini per presentar-les.
6.4 La tramesa de les dades de les sol·licituds es farà electrònicament, a través de
l’aplicació Orator ubicada a la pàgina web de
l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica
Internacional, mitjançant l’identificador i la contrasenya de la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya (XTEC) que el centre docent té
adjudicat per accedir al correu electrònic.
6.5 Els impresos presentats pels sol·licitants als seus centres docents respectius
quedaran dipositats al centre docent, sense perjudici que l’òrgan instructor pugui
sol·licitar que li siguin tramesos en qualsevol moment del procés d’adjudicació de places i selecció de beneficiaris.
—7 Quantia dels ajuts i forma de pagament
7.1 Els ajuts, per un import màxim de
1.090,00 euros per a cada plaça de la mo-

dalitat d’ajut A i 685,00 euros per a cada
plaça de la modalitat d’ajut B, seran abonats
directament pel Departament d’Ensenyament
a l’empresa o entitat organitzadora de les
colònies, d’acord amb el que estipula l’expedient de contractació corresponent.
7.2 Per completar el cost total de les estades, els alumnes beneficiaris de la modalitat d’ajut A abonaran 70,00 euros i els de
la modalitat d’ajut B, 475,00 euros a l’entitat o empresa organitzadora de l’activitat.
—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa la competència per resoldre aquesta convocatòria, a proposta de la comissió qualificadora,
constituïda pels membres següents:
El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, o persona en
la qual delegui, que actuarà com a president.
Un tècnic del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres, designat pel director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.
Un inspector de l’Àrea de Llengües Estrangeres, designat pel subdirector general
de la Inspecció d’Ensenyament.
Un tècnic de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional, designat pel
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa, que actuarà com a secretari.
8.2 La selecció dels alumnes es farà en
règim de concurrència competitiva. La llista
dels alumnes per a l’adjudicació de les places s’ordenarà:
Primer: fent la mitjana entre les qualificacions següents:
a) La qualificació global o mitjana del
curs, cicle o etapa.
b) La qualificació de la llengua del país
pel qual s’opta (anglès o francès).
c) La qualificació de llengua catalana.
d) La qualificació de llengua castellana.
En el cas dels alumnes provinents de cicles formatius, la mitjana tindrà en compte
les puntuacions obtingudes als punts a) i b)
esmentats.
En cas que l’alumne hagi cursat una altra
llengua estrangera, a la puntuació així obtinguda s’hi sumarà el resultat de multiplicar per
0,2 la qualificació en aquesta altra llengua.
Segon: prenent en consideració la qualificació del punt a) abans esmentat.
Tercer: prenent en consideració la qualificació del punt b) abans esmentat.
8.3 A efectes de desempat, l’ordre de prelació per a l’assignació de les places es determinarà en funció de la combinació de la
primera i la segona lletra del primer cognom,
d’acord amb el resultat obtingut en sorteig
públic que s’efectuarà a tal efecte el dia de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, a la seu central del Departament d’Ensenyament. Aquest sorteig estarà presidit pel
subdirector general de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics, o persona en qui delegui, assistit per un tècnic de l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica Internacional, que actuarà com a secretari.
Al sorteig i per a l’ordenació alfabètica de
sol·licituds s’utilitzarà la seqüència de caràcters ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ. No es consideraran els símbols
d’accentuació, apòstrofs, guions, espais en
blanc o altres caràcters. El nom i cognoms
es consideraran tal com s’hagi fet constar
a l’imprès de sol·licitud.
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8.4 La comissió qualificadora farà públiques als taulers d’anuncis de la seu central
del Departament d’Ensenyament, de les delegacions territorials i a les adreces d’Internet
esmentades a la base 5.1 d’aquest annex, les
llistes provisionals que inclouran tres annexos:
Al primer figurarà l’alumnat que resulti adjudicatari d’una plaça, fent constar la puntuació obtinguda, i l’ordre de prelació.
Al segon constarà l’alumnat exclòs de la
convocatòria perquè no reuneix algun o alguns dels requisits exigits en aquesta convocatòria o per haver presentat la sol·licitud
fora de termini.
Al tercer s’inclourà l’alumnat que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no ha
assolit un nombre d’ordre que li permeti
obtenir l’ajut.
L’alumnat inclòs en aquest darrer annex
quedarà ordenat d’acord amb la seva puntuació i constituirà una llista d’espera amb
la qual s’anirà substituint, per rigorós ordre,
l’alumnat adjudicatari que renunciï al programa per qualsevol causa justificada.
8.5 Les reclamacions contra aquestes
llistes provisionals s’hauran de presentar
davant la comissió qualificadora dintre dels
10 dies naturals posteriors a partir de l’endemà de la seva publicació.
8.6 Un cop estimades o desestimades les
possibles reclamacions, la comissió qualificadora elevarà al director general d’Ordenació i
Innovació Educativa la proposta de resolució
definitiva, que es farà pública als taulers
d’anuncis de la seu central del Departament
d’Ensenyament, de les seves delegacions
territorials i a les adreces electròniques esmentades a la base 5.1 d’aquest annex.
8.7 L’alumnat que resulti adjudicatari
dels ajuts rebrà la corresponent notificació
de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional), juntament
amb la informació complementària.
L’alumnat que resulti adjudicatari de l’ajut
haurà d’ingressar la quantitat a què es refereix la base 7 d’aquest annex en el compte corrent i dins el termini que s’especificarà en la resolució definitiva.
La manca de l’abonament de l’esmentada quantitat s’entendrà com a renúncia a
l’ajut concedit, que serà adjudicat a l’alumne següent de la llista d’espera.
En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sol·licituds d’ajuts no resoltes dins el termini de sis mesos a comptar
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
Contra la Resolució del director general
d’Ordenació i Innovació Educativa, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva notificació,
de conformitat amb el que preveu l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 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
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i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
8.8 L’obtenció d’aquests ajuts és incompatible amb qualsevol altre ajut obtingut pel mateix concepte del Departament
d’Ensenyament o del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, així com amb qualsevol altre
ajut de mobilitat individual atorgat en els
últims dos anys.
—9 Es procedirà a la revocació de la subvenció atorgada en el cas que es comprovi
la inexistència d’alguna de les condicions
requerides per a la seva obtenció, l’incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida, o quan es detecti que en la seva
concessió va concórrer l’ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.
—10 La despesa que comporta l’atorgament d’aquests ajuts no té caràcter recurrent i, en tot cas, les convocatòries futures
resten sotmeses a les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.
—11 Els adjudicataris estan obligats a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
(04.051.124)

RESOLUCIÓ ENS/394/2004, de 26 de febrer,
per la qual es convoca la realització de les
proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació professional específica, corresponents a l’any 2004.
El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000,
de 3 d’abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000),
preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació
corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb els requisits que
s’estableixen.
Així mateix, el Decret 332/1994 esmentat preveu la convocatòria anual de les proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació professional específica, les quals es realitzaran en
els centres públics que determini el Departament d’Ensenyament.
Per tot això,

Resolc:
—1 Convocar, per a l’any 2004, la prova
d’accés als cicles formatius de formació professional específica, de grau mitjà i de grau
superior, que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
—2 Efectes de la superació de les proves
2.1 La superació de les proves d’accés
als cicles formatius de formació professional específica faculta les persones que no
tenen la titulació exigida per matricular-se
en els cicles corresponents, i no representa, per si mateixa, que es garanteixi ni s’adquireixi el dret a una plaça escolar.

2.2 Les proves superades tenen validesa
permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
—3 Convocatòria
3.1 La prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà de formació professional específica es durà a terme el dia 5 de maig de 2004.
3.2 La prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica s’efectuarà els dies 5 i 6 de
maig de 2004.
3.3 Es realitzarà una convocatòria d’incidències, el dia 12 de maig de 2004, per a
les persones que s’hagin inscrit a les proves dins del termini previst i acreditin documentalment la impossibilitat de presentars’hi, per causes alienes a la seva voluntat.
La data límit per sol·licitar al centre la realització de la prova en convocatòria d’incidències és el dia 7 de maig.
El tribunal avaluador a què fa referència el
punt 13 d’aquesta Resolució examinarà, no
més tard del dia 10 de maig de 2004, les
sol·licituds d’aspirants a participar en la convocatòria d’incidències. Determinarà si considera l’absència justificada i, no més tard del
dia 11 de maig de 2004, publicarà la llista de
persones aspirants autoritzades a presentarse a aquesta convocatòria d’incidències.
—4 Llocs de realització de les proves
4.1 Les proves es realitzaran als centres
docents públics que determinin els delegats
o les delegades territorials del Departament
d’Ensenyament. La relació de centres s’exposarà al tauler d’anuncis de les delegacions territorials i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament www.gencat.net/
ense, a partir del dia 10 de març de 2004.
Els centres designats realitzaran les proves
objecte d’aquesta convocatòria.
4.2 Per tal de racionalitzar la gestió de
les proves, el delegat o la delegada territorial corresponent, a proposta de la Inspecció d’Ensenyament, podrà modificar la relació de centres on es realitzin o redistribuir
les persones aspirants.
—5 Requisits
5.1 Poden presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional específica totes les persones que
compleixin els requisits especificats en el
Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, modificat pel Decret
130/2000, de 3 d’abril, sempre que no posseeixin la titulació acadèmica que els permeti l’accés directe als cicles formatius.
5.2 Prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà
Per inscriure’s a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà, caldrà tenir complerts 17 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2004 i ajustar-se a algun dels requisits següents:
Acreditar un temps mínim de 3 mesos o
200 hores d’experiència laboral, a jornada
completa o a temps parcial, o
Haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social autoritzat pel Departament d’Ensenyament, o
Haver realitzat un curs de formació ocupacional de 400 hores o haver realitzat amb
aprofitament un curs de preparació de la
prova d’una durada mínima de 4 mesos o
de 300 hores.
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Aquest últim requisit no pot substituir-se
pel fet de cursar ensenyaments d’educació
secundària obligatòria.
5.3 Prova d’accés als cicles formatius
de grau superior de formació professional
específica
Per inscriure’s a la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior de formació professional específica, caldrà tenir complerts
20 anys d’edat o bé complir-los durant l’any
2004 i acreditar una experiència laboral
d’almenys 6 mesos o 450 hores en qualsevol activitat, computats fins a la data de
realització de la prova.
Les persones aspirants que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional específica o els ensenyaments de formació professional de primer
grau no han d’acreditar el requisit d’experiència laboral.
Les persones aspirants amb la declaració
legal de disminució no han d’acreditar el
requisit de 6 mesos d’experiència laboral.
5.4 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior per a aquelles persones que han
superat determinats cicles de grau mitjà.
Les persones aspirants que tinguin complerts 18 anys d’edat o els compleixin durant l’any 2004, i que abans de la data d’inscripció a la prova d’accés estiguin en
possessió del títol de tècnic o tècnica per
haver superat un cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional específica, podran
inscriure’s a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior del mateix grup d’itineraris, segons s’indica a l’annex 2.
El títol de tècnic o tècnica auxiliar (per haver superat els ensenyaments de formació
professional de primer grau) o de mòduls
professionals 2, no equival al títol de tècnic
o tècnica, a efectes acadèmics, d’acord
amb el que preveu la disposició addicional
4, apartat 3, de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i de conformitat amb l’article
9 del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu.
—6 Període d’inscripció a les proves
La sol·licitud d’inscripció a les proves que
es convoquen per aquesta Resolució es realitzarà del 16 al 29 de març de 2004.
—7 Procediment d’inscripció
7.1 Sol·licitud d’inscripció
La inscripció a les proves es farà en un
dels centres establerts al punt 4 d’aquesta
Resolució. En cas que en aquest centre les
places estiguin exhaurides, s’informarà l’aspirant sobre els centres que tenen places
disponibles.
Caldrà formalitzar el model de sol·licitud
d’inscripció i, si escau, el model de currículum. Aquests models estaran a disposició de les persones interessades a la seu
central del Departament d’Ensenyament, a
les delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament i als centres on està previst realitzar la prova d’accés. També estaran disponibles telemàticament a la pàgina
web del Departament d’Ensenyament
www.gencat.net/ense.
Per a la prova d’accés a cicles formatius
de grau mitjà, caldrà indicar a la sol·licitud
d’inscripció la llengua estrangera triada.
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Per a la prova d’accés a cicles formatius
de grau superior, s’haurà d’indicar el nom
del cicle formatiu per al qual se sol·licita la
realització de la prova. Per a la part comuna
d’aquesta prova, també caldrà indicar la
llengua estrangera triada i, per a la part específica, el nom de la matèria o matèries
triades, segons el punt 11.2 d’aquesta Resolució. L’aspirant no podrà modificar l’elecció de matèria passat el termini de presentació de documentació a què fa referència
el punt 7.4 d’aquesta Resolució.
7.2 Pagament de taxes
Un cop formalitzat el model d’inscripció
amb totes les dades requerides, la persona
aspirant no exempta de taxa haurà de pagar la que li correspongui, per un import de
15,47 euros per als cicles formatius de grau
mitjà i de 24,93 euros per als cicles formatius de grau superior. A aquest efecte, cal
presentar el full d’inscripció, degudament
formalitzat, a l’entitat bancària corresponent.
7.3 Documentació
Un cop formalitzat el full d’inscripció i
efectuat el pagament de la taxa, si escau,
l’aspirant adreçarà al centre, dins del termini d’inscripció establert al punt 6 d’aquesta
Resolució, la documentació següent:
Model d’inscripció formalitzat, amb el justificant, si escau, del pagament de la taxa.
Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
Documentació que justifiqui el compliment
dels requisits d’inscripció establerts al punt
5 d’aquesta Resolució.
Full del currículum formatiu, professional
i d’experiències, si escau, juntament amb
els documents acreditatius corresponents o
fotocòpies compulsades d’aquests documents, segons el punt 16.3 d’aquesta Resolució.
Tota aquesta documentació s’arxivarà en
el centre on es faci la prova i estarà a disposició del tribunal avaluador que examini
l’aspirant.
7.4 Confirmació d’inscripció
La inscripció definitiva està supeditada a
lliurar la documentació requerida al centre i
a abonar les taxes establertes, d’acord amb
la normativa vigent.
El tribunal avaluador, a la vista de la documentació presentada, verificarà si les persones aspirants compleixen els requisits per
participar a les proves, i n’exclourà les que
no reuneixin els requisits exigits per realitzar-la. També n’exclourà les que no hagin
lliurat la documentació demanada, així com
les que no hagin indicat en el full d’inscripció les dades requerides o ho hagin fet incorrectament.
El tribunal farà pública, no més tard del
23 d’abril de 2004, la relació provisional de
persones aspirants excloses, amb indicació
dels motius d’exclusió, al tauler d’anuncis
del centre on es dugui a terme la prova, i,
si escau, per altres procediments telemàtics. Finalitzat aquest termini, les persones
aspirants podran presentar els documents
o comunicar les dades que hi manquin fins
al dia 28 d’abril de 2004; en cas que no ho
facin, s’entendrà que desisteixen de la sol·licitud per realitzar la prova. El dia 29 d’abril
de 2004, el tribunal es reunirà per examinar
la documentació nova presentada per les
persones aspirants, i l’endemà publicarà la
llista definitiva d’admeses i excloses.

—8 Preinscripció i matrícula als cicles formatius de formació professional específica
8.1 Les persones que vulguin accedir als
cicles formatius de formació professional específica mitjançant la prova d’accés hauran
de sol·licitar la preinscripció, en el termini
que s’estableixi, al centre on els vulguin
cursar. Per poder-s’hi matricular, hauran
d’esperar el resultat de la prova.
8.2 Els centres docents sostinguts amb
fons públics, d’acord amb la normativa d’admissió d’alumnes, efectuaran la preinscripció corresponent, a l’espera del resultat de
la prova d’accés.
8.3 Les persones que en convocatòries
anteriors hagin superat la prova d’accés
podran formalitzar la preinscripció i la matrícula dins del període ordinari.
—9 Informació i orientació a les persones
aspirants
Abans de la realització de les proves, els
centres on es realitzin oferiran informació i
assessorament a les persones interessades.
La direcció del centre designarà el personal
adient per dur-la a terme.
L’objectiu d’aquesta orientació prèvia és
informar la persona aspirant sobre el cicle o
els ensenyaments que es proposa cursar,
les característiques de la prova i els models
existents.
—10 Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà: objectius, continguts i desenvolupament
10.1 L’objectiu de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats,
els coneixements i les habilitats suficients
per cursar amb aprofitament els ensenyaments del cicle formatiu per al qual opti. Per
tal de valorar la preparació esmentada, i
tenint present la naturalesa d’una prova puntual, es formulen els objectius següents, que
deriven dels generals de l’educació secundària obligatòria, d’acord amb el Decret 96/
1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments
d’educació secundària obligatòria (DOGC
núm. 1593, de 13.5.1992):
10.1.1 Analitzar els mecanismes bàsics
que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes
en la seva defensa, conservació i millora, com
a element determinant de la qualitat de vida.
10.1.2 Conèixer els elements essencials del
desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions
sobre la persona, la societat i l’entorn físic.
10.1.3 Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.
10.1.4 Comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en llengua catalana, castellana i,
si escau, aranesa i almenys en una llengua
estrangera.
10.1.5 Interpretar i produir missatges
amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.
10.1.6 Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.
10.1.7 Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint
de manera organitzada, autònoma i crítica.
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10.2 Continguts de la prova
La prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà és única per a tots els cicles i es
desenvolupa en dues parts:
Part A: agrupa les àrees de llengua catalana, tecnologia, ciències de la naturalesa,
ciències socials i educació visual i plàstica.
Part B: agrupa les àrees de llengua estrangera (anglès o francès), llengua castellana i matemàtiques.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova són els que consten a l’annex 2 de la
Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener
(DOGC núm. 3581, de 22 de febrer de
2002), per la qual es convoca la realització
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica per a l’any 2002.
10.3 Desenvolupament de la prova
Quan s’iniciï la prova, s’adoptaran les mesures establertes per la Direcció General de
Formació Professional per tal de garantir
l’anonimat durant el procés de correcció de
les proves.
La prova començarà a les 16 hores del
dia 5 de maig de 2004. Pel que fa a la prova
de la convocatòria d’incidències, començarà
a les 10 hores del dia 12 de maig de 2004.
El temps de realització serà de 4 hores, que
es distribuiran en dos blocs temporals de 2
hores cadascun. En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part A. Quan s’acabi, hi
haurà un descans de 30 minuts. En el segon
bloc es realitzaran els exercicis de la part B.
—11 Prova d’accés als Cicles formatius de
grau superior: objectius, continguts i desenvolupament
11.1 Objectius de la prova
L’objectiu de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior de formació professional específica és que l’aspirant acrediti la seva maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats
referents al camp professional de què es
tracti. D’aquesta darrera part en podran
quedar exemptes les persones que acreditin, amb documents públics, una experiència laboral que es correspongui amb els ensenyaments professionals que vulgui cursar.
Per tal de valorar la maduresa i capacitats de l’aspirant, com a referència i amb
les adaptacions escaients, es formulen els
objectius següents, derivats dels generals
del batxillerat, d’acord amb el Decret 82/
1996, de 5 de març, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 2181, de 13.3.1996):
11.1.1 Usar amb correcció les tècniques
de comunicació oral i escrita, en llengua
catalana i castellana i, si escau, aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnic, científic i icònic, adequats al tipus
de missatge de què es tracti.
11.1.2 Comprendre i saber-se expressar
amb fluïdesa i correcció, oralment i per
escrit, en el registre estàndard d’almenys
una llengua estrangera.
11.1.3 Dominar els coneixements científics
i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent
i aplicar-los a l’explicació o comprensió dels
fenòmens i a la resolució de nous interrogants.
11.1.4 Utilitzar el bagatge de continguts
culturals propis, per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.
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11.1.5 Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència, i
contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.
11.2 Contingut de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior
La prova constarà d’una part comuna a
tots els cicles formatius de grau superior, i
d’una part específica.
a) Part comuna
Comprendrà continguts de les matèries
següents: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i història.
b) Part específica
Comprendrà continguts de la matèria o
matèries que corresponen a cada cicle formatiu i que, per a la present convocatòria,
s’indiquen a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
L’aspirant triarà, en el moment de realitzar
la inscripció, 2 matèries d’entre les indicades, llevat dels casos en què només n’hi
hagi una o dues, que seran obligatòries.
Per als cicles formatius en què una de les
matèries de la part específica sigui segona
llengua estrangera, l’aspirant podrà triar
entre anglès i francès. A la part específica
cal triar una llengua estrangera diferent de
la de la part comuna.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la
part comuna i de l’específica de la prova
consten a l’annex 4 de la Resolució ENS/
310/2002, de 31 de gener (DOGC núm.
3581, de 22 de febrer de 2002), per la qual
es convoca la realització de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior de formació professional específica per a l’any 2002.
11.3 Desenvolupament de la prova
Quan s’iniciï la prova, s’adoptaran les mesures establertes per la Direcció General de
Formació Professional per tal de garantir
l’anonimat durant el procés de correcció de
les proves.
La part comuna començarà a les 16 hores
del dia 5 de maig de 2004, i la part específica a les 16 hores del dia 6 de maig de 2004.
Pel que fa a la convocatòria d’incidències, la part comuna començarà a les 10 hores
del dia 12 de maig de 2004, i la part específica a les 16 hores del mateix dia.
El temps per realitzar la prova serà de 4
hores per a la part comuna i de 3 hores per
a la part específica.
La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun; en el primer bloc es faran els exercicis
corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon bloc
els corresponents a l’idioma estranger (anglès,
francès, alemany o italià) i història. Entre
ambdós hi haurà un descans de 30 minuts.
—12 Elaboració de les proves
La Direcció General de Formació Professional elaborarà les proves i les trametrà als
tribunals avaluadors. També establirà les
mesures adequades per garantir el secret i
l’anonimat dels exercicis resolts per les
persones aspirants.
—13 Nomenament i constitució dels tribunals
El delegat o la delegada territorial corresponent nomenarà els membres dels tribunals avaluadors de les proves convocades
per aquesta Resolució, i farà arribar una
còpia del nomenament a la Direcció Gene-

ral de Formació Professional, no més tard
del dia 15 d’abril de 2004.
Els tribunals es constituiran en els centres designats per realitzar les proves,
d’acord amb els criteris de racionalització
de capacitat del centre i nombre d’aspirants
per tribunal. Cada tribunal podrà tenir aspirants inscrits o inscrites a ambdues proves:
a la d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i a la d’accés a cicles formatius de grau
superior i, dins d’aquesta última, per a qualsevol cicle formatiu.
El delegat o delegada territorial nomenarà
un inspector o inspectora d’Ensenyament,
preferentment de l’àrea de formació professional, per coordinar l’aplicació de les proves.
—14 Composició dels tribunals
14.1 Cada tribunal avaluador estarà
constituït pels membres següents:
a) Un president o presidenta, que serà el
director o directora del centre, o un membre del professorat que aquest proposi, en
cas que hi hagi més d’un tribunal avaluador
en el mateix centre.
b) Un secretari o secretària, a proposta de
la direcció del centre entre el seu professorat.
c) Fins a 10 vocals, en funció de les especialitats i del nombre d’aspirants.
La relació dels membres de cada tribunal
avaluador es publicarà al tauler d’anuncis
del centre docent on es realitzi la prova, no
més tard del 15 d’abril de 2004.
14.2 Els membres dels tribunals avaluadors estan subjectes a les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
14.3 Els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu
el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions (DOGC núm.
1787, de 23.8.1993).
—15 Funcions dels tribunals
Els tribunals avaluadors són els encarregats d’organitzar, desenvolupar, corregir i
qualificar les proves, d’acord amb les disposicions d’aquesta Resolució i amb les instruccions que emeti la Direcció General de
Formació Professional.
El tribunal comprovarà els requisits de les
persones aspirants, organitzarà les proves al
centre, vetllarà per l’anonimat de la correcció
i pel desenvolupament correcte de la prova.
També puntuarà el currículum presentat, d’acord amb el que estableix aquesta Resolució.
Així mateix, el tribunal avaluador, per mitjà del president o presidenta, informarà l’inspector o inspectora que supervisa les proves de les incidències que es produeixin en
el seu desenvolupament.
—16 Qualificació
16.1 En la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, el tribunal calcularà la
nota global aplicant el barem següent a la
nota de cada àrea:
Llengua catalana: 20%.
Llengua castellana: 20%.
Matemàtiques: 20%.
Tecnologia: 8%.
Ciències de la naturalesa: 8%.
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Ciències socials: 8%.
Educació visual i plàstica: 8%.
Llengua estrangera: 8%.
Aquesta nota estarà compresa entre 0 i 10.
16.2 En la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, el tribunal calcularà la nota de la part comuna i la de la part
específica per separat. La de la part comuna s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica
de les notes de les matèries d’aquesta part.
La de la part específica serà la mitjana aritmètica de les notes de les matèries de la
part específica. La puntuació global obtinguda serà la mitjana aritmètica entre la nota
de la part comuna i la de la part específica.
Aquesta nota estarà compresa entre 0 i 10.
Les persones aspirants que no obtinguin
una nota mínima de 3 a cadascuna de les
parts es declararan No aptes.
16.3 Currículum
L’aspirant podrà presentar el seu currículum d’experiències, al qual haurà d’adjuntar els documents justificatius de tot allò que
hi al·legui. Els tribunals avaluadors analitzaran el currículum de cada aspirant, i el puntuaran amb dos decimals, d’acord amb els
criteris següents:
16.3.1 Cicles formatius de grau mitjà (màxim 1 punt)
a) Estudis realitzats (màxim 0,6 punt):
0,3 punt per un programa de garantia social amb informe favorable del tutor o tutora.
0,2 punt per cada 400 hores de cursos
de formació ocupacional, addicional al requisit d’accés. 0,02 punt per cada fracció
de 40 hores.
0,2 punt per cada 800 hores d’altres formacions. 0,02 punt per cada fracció de 80
hores.
0,3 punt per cada 100 hores d’estada en
pràctiques formatives a empreses o institucions. 0,03 punt per cada fracció de 10 hores.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius dels estudis
realitzats, dels informes de valoració corresponents, si escau, i del conveni de pràctiques
on consti la durada total en hores.
b) Experiència professional (màxim 0,9
punt):
0,3 punt per cada any treballat, addicional al requisit d’accés. 0,025 punt per cada
fracció de 30 dies.
Documents justificatius: certificat de la
Tresoreria General de la Seguretat Social o
de la Mutualitat Laboral, on consti el període d’alta (informe de vida laboral) o, si escau, certificat de l’administració corresponent o full de serveis.
16.3.2 Cicles formatius de grau superior
(màxim 1 punt)
a) Estudis realitzats (màxim 0,3 punt):
0,15 punt per un títol de tècnic o tècnica
del mateix grup d’itineraris que el cicle de
grau superior al qual l’aspirant pretén accedir mitjançant la prova.
0,15 punt per un títol de tècnic o tècnica,
tècnic o tècnica auxiliar, oficialia o formació
equivalent, addicional al del requisit d’accés.
0,1 punt per cada 400 hores de cursos
de formació ocupacional. 0,01 punt per
cada fracció de 40 hores.
0,1 punt per cada 800 hores d’altres formacions. 0,01 punt per cada fracció de 80
hores.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius dels
estudis realitzats.
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b) Experiència professional (màxim 0,7
punt):
0,1 punt per cada any treballat, addicional al requisit d’accés. 0,083 punt per cada
fracció de 30 dies.
Documents justificatius: certificat de la
Tresoreria General de la Seguretat Social o
de la Mutualitat Laboral on consti el període
d’alta (informe de vida laboral), o, si escau,
certificat de l’administració corresponent o
full de serveis.
c) Activitats no remunerades relacionades
amb el cicle formatiu (màxim 0,1 punt), a
excepció de les pràctiques formatives a
empreses:
0,1 punt per cada 300 hores. 0,01 punt
per cada fracció de 30 hores.
Documents justificatius: certificat on
consti el número d’identificació fiscal de l’entitat o entitats legalment constituïdes, les
activitats realitzades i les hores dedicades.
16.4 En cas d’exempció d’una matèria,
o d’una part de la prova, el càlcul de la qualificació global de l’aspirant tindrà en compte, únicament, les matèries de les que s’hagi d’examinar.
16.5 Per a cada aspirant, el tribunal avaluador calcularà la puntuació global atorgada a la prova, compresa entre 0 i 10, i hi
sumarà la del currículum presentat. Del resultat de sumar aquestes dues notes s’obtindrà la qualificació final de la prova d’accés, compresa entre 0 i 10, i amb dos
decimals, la qual constarà a l’acta. En cap
cas aquesta nota pot ser superior a 10.
Per superar la prova i obtenir la declaració d’apte o apta, cal que la qualificació final de l’aspirant sigui igual o superior a 5.
En cas que la nota sigui inferior a 5, l’aspirant serà declarat no apte o no apta o, si és
el cas, no presentat o no presentada, o
exclòs o exclosa.

En els de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, el nom del cicle o
cicles formatius a què pot accedir i la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.
En cap cas no s’expedirà certificat de les
qualificacions parcials obtingudes.

—17 Actes de qualificació, publicació dels
resultats i certificacions
17.1 Actes de qualificació
El secretari o secretària de cada tribunal
estendrà l’acta de qualificació corresponent
on constarà, per a cada aspirant, el nom i
els dos cognoms, el número de document
nacional d’identitat o del document equivalent d’identificació, la qualificació de cada
àrea o matèria, la puntuació del currículum,
la nota global i la nota final. En el cas de la
prova d’accés a cicles formatius de grau superior, a més, hi constarà el codi i la denominació del cicle formatiu a què opta.
17.2 Publicació dels resultats
El tribunal farà públiques les actes de qualificació al tauler d’anuncis de la seu corresponent, no més tard del dia 24 de maig de 2004.
Quan faci públic el resultat de les proves,
el tribunal avaluador fixarà un horari de consultes per orientar les persones aspirants, i
també per atendre aquelles que vulguin rebre informació sobre les causes determinants
de la no-superació de les proves. La data límit
per realitzar aquestes consultes és el 28 de
maig de 2004. Així mateix, indicarà el termini
i l’òrgan davant del qual podran presentar reclamació, si ho creuen convenient.
17.3 Certificacions
El tribunal expedirà un certificat per a cada
persona aspirant declarada Apta, on consti:
En els de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la qualificació final obtinguda, amb dos decimals.

—21 Exempció de la part específica de la
prova d’accés a cicles formatius de grau
superior per experiència laboral o esportiva
21.1 Requisits per sol·licitar l’exempció
Les persones aspirants que acreditin almenys un any d’experiència laboral que es
correspongui amb els ensenyaments que
volen cursar, podran sol·licitar l’exempció de
la part específica de la prova, que verifica les
capacitats referents al camp professional.
El temps mínim d’experiència laboral que
han d’acreditar és:
a) Un any si té reconeguda oficialment
una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon el
cicle de grau superior.
b) Tres anys d’experiència laboral, dintre
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.
El temps d’experiència laboral, a l’efecte
d’obtenir l’exempció, es computa prenent
com a referència la jornada completa en
l’activitat.
Per grup professional s’entén els que configuren les diverses categories professionals,
que tenen en comú les aptituds i les competències generals de la professió, en el grau
respectiu de realització i de responsabilitat.
21.2 Presentació de la sol·licitud
d’exempció
La sol·licitud d’exempció de la part específica es presentarà a la Direcció General de
Formació Professional, mitjançant el model

—18 Informació
Els comunicats referents a les proves es
faran públics al tauler d’anuncis del centre
on es realitzin.
—19 Verificació de la identitat de les persones aspirants
En qualsevol moment de la realització de
la prova els membres del tribunal avaluador
podran comprovar la identitat de les persones aspirants.
—20 Reclamacions
20.1 Presentació de reclamacions
L’aspirant podrà presentar reclamació
contra les qualificacions obtingudes a la
prova. Aquestes reclamacions es presentaran, per escrit, al registre del centre on actuï
el tribunal avaluador corresponent, fins al dia
28 de maig de 2004.
20.2 Resolució de reclamacions
El tribunal avaluador es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i el dia 4 de juny de
2004 en publicarà el resultat. De la reunió
se n’estendrà l’acta corresponent.
20.3 Segona reclamació
L’aspirant podrà reiterar la reclamació davant la Direcció General de Formació Professional, per mitjà d’un escrit presentat a
la direcció del centre on s’ha realitzat la
prova, fins al dia 10 de juny. El centre hi
adjuntarà una còpia de l’expedient de l’aspirant i l’enviarà a la delegació territorial
corresponent. La inspecció emetrà l’informe corresponent, que trametrà a la Direcció General de Formació Professional juntament amb l’expedient de l’aspirant.
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que figura a l’annex 4 d’aquesta Resolució,
i s’hi detallarà el cicle o cicles formatius de
grau superior que es vulguin cursar.
21.3 Termini de presentació de sol·licituds d’exempció
L’últim dia per presentar les sol·licituds
d’exempció és el 29 de març de 2004, per
tal que puguin ser efectives, si escau, en
aquesta convocatòria.
21.4 Documents a adjuntar a la sol·licitud d’exempció
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa d’un any o
tres, com a mínim, d’experiència laboral,
segons correspongui, cosa que s’acreditarà per mitjà dels documents següents:
Certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social (informe de vida laboral) o
Mutualitat Laboral on consti l’empresa, el
grup de cotització i el període d’alta, o justificants de cotització.
Per a les persones funcionàries: certificat
de l’administració corresponent o full de serveis.
c) Certificat de l’empresa o empreses, on
consti detalladament el tipus de tasques o
activitats realitzades.
Per a les persones de règim autònom a
qui no sigui possible presentar un certificat
d’empresa: declaració jurada on consti
detalladament el tipus de tasques o activitats realitzades.
Les persones aspirants també podran
aportar qualsevol altra documentació dels
treballs realitzats que considerin d’interès.
21.5 Resolució de les sol·licituds
d’exempció
La Direcció General de Formació Professional resoldrà les sol·licituds d’exempció,
a excepció d’aquelles que, per aquesta Resolució, s’assignen expressament a la direcció del centre.
21.6 Validesa de l’exempció
L’exempció de la part específica de la prova, atorgada en relació amb un o diversos
cicles formatius, és permanent. Aquesta
exempció no es pot fer extensiva a altres
cicles diferents pel fet que les matèries de
la part específica coincideixin.
21.7 Exempció de la part específica de
la prova d’accés al cicle formatiu de grau
superior Animació d’activitats físiques i esportives, a partir de l’experiència esportiva.
Les persones aspirants que acreditin una
experiència d’almenys un any en l’entrenament o la direcció d’equips esportius, podran sol·licitar l’exempció de la part específica de la prova d’accés al cicle formatiu
de grau superior Animació d’activitats físiques i esportives. Els documents que cal
adjuntar a la sol·licitud són els següents:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació que justifiqui un mínim
d’un any d’experiència en l’entrenament o
la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades.
—22 Exempció de matèries de la part específica de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior a qui posseeix el
títol de tècnic o tècnica
Les persones aspirants que posseeixin el
títol de tècnic o tècnica estaran exemptes,
en la part específica de la prova, de realitzar les matèries que coincideixin amb les
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que se li convalidarien, segons la normativa
vigent de convalidacions, si accedissin al
batxillerat. La direcció del centre on es realitzi la prova resoldrà aquesta exempció.
D’acord amb el Reial decret 777/1998, de
30 d’abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998),
aquestes matèries són les següents:
Electrotècnia, si ha superat un dels quatre cicles formatius de grau mitjà següents:
a) Equips i instal·lacions electrotècniques.
b) Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
c) Manteniment ferroviari.
d) Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de calor.
Química, si ha superat un dels cinc cicles
formatius de grau mitjà següents:
a) Laboratori.
b) Operacions de fabricació de productes farmacèutics.
c) Operacions de producte de pasta i paper.
d) Operacions de procés en planta química.
e) Operacions d’ennobliment tèxtil.
La resta d’aspirants que posseeixen el
títol de tècnic o tècnica hauran de fer la
prova sencera, llevat dels casos en què
hagin sol·licitat i obtingut alguna exempció.
—23 Exempció per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de
25 anys
23.1 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà
Les persones aspirants que acreditin haver
superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estan exemptes de realitzar la d’accés als cicles formatius
de grau mitjà. En aquest cas, no cal acreditar
experiència laboral ni cap dels requisits indicats a l’apartat 5.2 d’aquesta Resolució i
caldrà presentar el document acreditatiu al
centre on hagi de cursar el cicle formatiu.
23.2 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior
Les persones aspirants que acreditin haver superat la prova d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys podran sol·licitar
l’exempció de tota o d’una part de la prova,
segons els criteris de resolució següents:
a) Exempció de la part comuna:
Se sol·licitarà a la direcció del centre, que
l’atorgarà; cal presentar el certificat acreditatiu d’haver superat la prova esmentada,
juntament amb la resta de la documentació
d’inscripció.
b) Exempció total:
Es podrà sol·licitar en qualsevol dels tres
supòsits següents, a la Direcció General de
Formació Professional, especificant el cicle
formatiu de grau superior que es vol cursar:
1) Si el cicle formatiu que es vol cursar
permet accedir als mateixos ensenyaments
universitaris per als quals l’aspirant va superar la prova d’accés a la universitat.
2) Si s’ha superat la prova d’accés a una
carrera universitària a la qual, tot i que no
s’hi pot accedir directament des del cicle
formatiu, sí que es pot fer des d’una altra
carrera que té correspondència amb aquest
cicle.
3) Si es té superada la prova esmentada
i s’acredita l’experiència laboral a què fa referència el punt 21 d’aquesta Resolució.
La data límit per presentar les sol·licituds
d’exempció és el 29 de març de 2004, per

tal que pugui ser efectiva, si escau, en
aquesta convocatòria.
A l’annex 5 d’aquesta Resolució hi figura
el model de sol·licitud d’exempció.
En cas que s’atorgui l’exempció total, l’aspirant aportarà la resolució corresponent al
centre on hagi de cursar el cicle.
23.3 Documentació que s’ha d’aportar
amb la sol·licitud d’exempció:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Original o fotocòpia del certificat acreditatiu d’haver superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, on constin els ensenyaments pels quals es va optar, expedit per la universitat corresponent.
—24 Exempció per haver superat les proves d’accés a ensenyaments de règim especial.
Les persones aspirants que hagin superat la prova d’accés de caràcter general a
cicles formatius de grau superior d’ensenyaments de règim especial, estaran exemptes
de realitzar la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de
formació professional específica. La direcció del centre docent on es realitzi la prova
resoldrà aquesta exempció.
—25 Validesa de les proves d’accés als
mòduls professionals
Les persones que hagin obtingut la qualificació final d’apte o apta en alguna convocatòria de les proves d’accés als mòduls
professionals 2 podran sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
Les persones que hagin obtingut la qualificació final d’Apte o Apta en alguna convocatòria de les proves d’accés als mòduls
professionals 3 podran sol·licitar la matriculació als cicles formatius de grau superior
afins, d’acord amb la relació de l’annex 8
de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de
gener (DOGC núm. 3581, de 22 de febrer
de 2002), per la qual es convoca la realització de la prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica per a l’any 2002.
—26 Validesa de la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior
26.1 Les persones que hagin obtingut
la qualificació final d’apte o apta a la prova
d’accés als cicles formatius de grau superior rebran el certificat corresponent del
centre docent, on constarà la qualificació
obtinguda, amb dos decimals. En aquest
certificat s’indicarà el cicle formatiu per al
qual han superat la prova i també, si fa al
cas, els altres cicles formatius que tenen una
part específica coincident o inclosa en la
d’aquest cicle.
26.2 Exempció de la part comuna
Les persones que hagin obtingut la qualificació final d’Apte o Apta en qualsevol convocatòria de la prova i que s’hi hagin de presentar novament per un altre cicle, estaran
exemptes de realitzar-ne la part comuna.
—27 Exempció de llengua catalana
Les persones aspirants que acreditin
menys de 2 anys de residència a Catalunya
fins al dia de realitzar la prova, podran sol·licitar l’exempció de la matèria de llengua
catalana al Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament.
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—28 Validesa de les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior respecte
dels cicles de grau mitjà
L’aspirant que hagi obtingut la qualificació
final d’apte o apta en qualsevol convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius
de grau superior podrà sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
—29 Els delegats o delegades territorials
del Departament d’Ensenyament vetllaran i
prendran les mesures adequades per a
l’execució correcta d’aquesta Resolució.
—30 La Direcció General de Formació Professional dictarà les instruccions necessàries per aplicar aquesta Resolució i prepararà
la informació relativa al desenvolupament de
les proves i als centres que les realitzaran.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 26 de febrer de 2004
Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional

ANNEX 1
Relació dels cicles formatius per famílies
professionals
Activitats agràries
Cicles formatius de grau mitjà:
Explotacions agrícoles intensives.
Explotacions agràries extensives.
Treballs forestals i de conservació del
medi natural.
Explotacions ramaderes.
Jardineria.
Cicles formatius de grau superior:
Gestió i organització d’empreses agropecuàries.
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.
Activitats físiques i esportives
Cicles formatius de grau mitjà:
Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi natural.
Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives.
Activitats maritimopesqueres
Cicles formatius de grau mitjà:
Pesca i transport marítim.
Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
Operacions de cultiu aqüícola.
Busseig a profunditat mitjana.
Cicles formatius de grau superior:
Navegació, pesca i transport marítim.
Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.
Producció aqüícola.
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Administració
Cicles formatius de grau mitjà:
Gestió administrativa.
Cicles formatius de grau superior:
Secretariat.
Administració i finances.

Cicles formatius de grau superior:
Construccions metàl·liques.
Desenvolupament de projectes mecànics.
Producció per mecanització.
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.
Òptica d’ullera.
Fusta i moble

Arts gràfiques
Cicles formatius de grau mitjà:
Preimpressió en arts gràfiques.
Impressió en arts gràfiques.
Enquadernació i manipulats de paper i
cartró.
Cicles formatius de grau superior:
Disseny i producció editorial.
Producció en indústries d’arts gràfiques.
Comerç i màrqueting
Cicles formatius de grau mitjà:
Comerç.
Cicles formatius de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting.
Serveis al consumidor.
Comerç internacional.
Gestió del transport.
Comunicació, imatge i so
Cicles formatius de grau mitjà:
Laboratori d’imatge.
Cicles formatius de grau superior:
Imatge.
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles.
Realització d’audiovisuals i espectacles.
So.
Edificació i obra civil
Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions i manteniment de maquinària
de construcció.
Obres de formigó.
Obres de la construcció.
Acabats de construcció.
Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.
Realització i plans d’obres.
Electricitat i electrònica
Cicles formatius de grau mitjà:
Equips i instal·lacions electrotècniques.
Equips electrònics de consum.
Cicles formatius de grau superior:
Sistemes de regulació i control automàtics.
Desenvolupament de productes electrònics.
Instal·lacions electrotècniques.
Sistemes de telecomunicació i informàtics.
Fabricació mecànica
Cicles formatius de grau mitjà:
Mecanització.
Tractaments superficials i tèrmics.
Fosa.
Soldadura i caldereria.

Cicles formatius de grau mitjà:
Transformació de fusta i suro.
Fabricació industrial de fusteria i moble.
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria
i moble.
Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de productes en fusteria i moble.
Producció de fusta i moble.
Hoteleria i turisme
Cicles formatius de grau mitjà:
Cuina.
Pastisseria i forneria.
Serveis de restaurant i bar.
Cicles formatius de grau superior:
Restauració.
Allotjament.
Agències de viatges.
Informació i comercialització turístiques.
Animació turística.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de calor.
Manteniment ferroviari.
Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.
Manteniment d’equips industrials.
Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés.
Prevenció de riscos professionals.
Química
Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de procés en planta química.
Operacions de procés de pasta i paper.
Operacions de fabricació de productes
farmacèutics.
Laboratori.
Operacions de transformació de plàstics
i cautxú.
Cicles formatius de grau superior:
Indústries de procés químic.
Indústries de procés de pasta i paper.
Fabricació de productes farmacèutics i
afins.
Anàlisi i control.
Química ambiental.
Plàstics i cautxú.
Sanitat

Imatge personal
Cicles formatius de grau mitjà:
Estètica personal decorativa.
Perruqueria.
Caracterització.
Cicles formatius de grau superior:
Estètica.
Assessoria d’imatge personal.
Indústries alimentàries
Cicles formatius de grau mitjà:
Escorxador i carnisseria-xarcuteria.
Conservació vegetal, càrnia i de peix.
Elaboració d’olis i sucs.
Elaboració de productes làctics.
Elaboració de vins i altres begudes.
Molineria i indústries cerealistes.
Panificació i rebosteria.
Cicles formatius de grau superior:
Indústria alimentària.
Informàtica
Cicles formatius de grau mitjà:
Explotació de sistemes informàtics.
Cicles formatius de grau superior:
Administració de sistemes informàtics.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
Manteniment de vehicles autopropulsats
Cicles formatius de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles.
Carrosseria.
Cicles formatius de grau superior:
Automoció.
Manteniment aeromecànic.
Manteniment d’aviònica.
Manteniment i serveis a la producció
Cicles formatius de grau mitjà:
Instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies.
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Cicles formatius de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria.
Farmàcia.
Cicles formatius de grau superior:
Dietètica.
Higiene bucodental.
Anatomia patològica i citologia.
Laboratori de diagnòstic clínic.
Salut ambiental.
Pròtesis dentals.
Ortesis i pròtesis.
Documentació sanitària.
Radioteràpia.
Imatge per al diagnòstic.
Audiopròtesis.
Serveis socioculturals i a la comunitat
Cicles formatius de grau mitjà:
Atenció sociosanitària.
Cicles formatius de grau superior:
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Interpretació del llenguatge de signes.
Integració social.
Tèxtil, confecció i pell
Cicles formatius de grau mitjà:
Producció de filatura i teixidura de calada.
Producció de teixits de punt.
Operacions d’ennobliment tèxtil.
Calçat i marroquineria.
Confecció
Cicles formatius de grau superior:
Processos tèxtils de filatura i teixidura de
calada.
Processos tèxtils de teixidura de punt.
Processos d’ennobliment tèxtil.
Adobs.
Processos de confecció industrial.
Patronatge.
Vidre i ceràmica
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Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de fabricació de productes
ceràmics.
Operacions de fabricació de vidre i transformats.

Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell:
Electrotècnia
Dibuix tècnic
Mecànica

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.
Fabricació i transformació de productes
de vidre.

Producció aqüícola:
Química
Biologia

ANNEX 2
Grups d’itineraris de les diferents famílies
professionals
Grup 1
Famílies professionals:
Edificació i obra civil
Fabricació mecànica
Fusta i moble
Arts gràfiques
Tèxtil, confecció i pell.
Manteniment i serveis a la producció
Manteniment de vehicles autopropulsats
Electricitat i electrònica
Comunicació, imatge i so
Activitats maritimopesqueres
Grup 2
Famílies professionals:
Química
Activitats agràries
Sanitat
Imatge personal
Activitats físiques i esportives
Indústries alimentàries
Vidre i ceràmica
Grup 3
Famílies professionals:
Administració
Comerç i màrqueting.
Hoteleria i turisme
Informàtica
Serveis socioculturals i a la comunitat

ANNEX 3
Matèries de la part específica per als cicles
formatius de grau superior
Família professional: activitats agràries
Gestió i organització d’empreses agropecuàries:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Família professional: activitats físiques i esportives
Animació d’activitats físiques i esportives:
Biologia
Educació física
Família professional: activitats maritimopesqueres
Navegació, pesca i transport marítim:
Electrotècnia
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial

Família professional: administració
Administració i finances:
Economia i organització d’empreses
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Secretariat:
Economia i organització d’empreses
Segona llengua estrangera
Família professional: arts gràfiques
Disseny i producció editorial:
Dibuix tècnic
Fonaments de disseny
Imatge
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Producció en indústries gràfiques:
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Família professional: comerç i màrqueting
Comerç internacional:
Economia i organització d’empreses
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Gestió comercial i màrqueting:
Economia i organització d’empreses
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Serveis al consumidor:
Economia i organització d’empreses
Geografia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Gestió del transport:
Economia i organització d’empreses
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Família professional: comunicació, imatge i
so
Imatge:
Física
Imatge
Electrotècnia

Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció:
Mecànica
Dibuix tècnic
Realització i plans d’obres:
Mecànica
Dibuix tècnic
Desenvolupament de projectes urbanístics
i operacions topogràfiques:
Mecànica
Dibuix tècnic
Geografia
Ciències de la terra i del medi ambient
Família professional: electricitat i electrònica
Desenvolupament de productes electrònics:
Electrotècnia
Física
Tecnologia industrial
Instal·lacions electrotècniques:
Electrotècnia
Física.
Tecnologia industrial
Sistemes de regulació i control automàtics:
Electrotècnia
Física
Tecnologia industrial
Sistemes de telecomunicació i informàtics:
Electrotècnia
Física
Tecnologia industrial
Família professional: fabricació mecànica
Desenvolupament de projectes mecànics:
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Producció per mecanització:
Mecànica
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia:
Mecànica
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic
Construccions metàl·liques:
Mecànica
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Òptica d’ullera:
Física
Tecnologia industrial
Biologia

Realització d’audiovisuals i espectacles:
Física
Imatge
Electrotècnia
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles:
Física
Imatge
Electrotècnia
Economia i organització d’empreses
So:
Física
Imatge
Electrotècnia

Família professional: fusta i moble
Desenvolupament de productes en fusteria
i moble:
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Producció de fusta i moble:
Mecànica
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Família professional: hoteleria i turisme

Família professional: edificació i obra civil
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Agències de viatges:
Economia i organització d’empreses
Geografia
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Allotjament:
Economia i organització d’empreses
Geografia
Informació i comercialització turístiques:
Història de l’art
Geografia
Restauració:
Economia i organització d’empreses
Segona llengua estrangera
Economia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Animació turística:
Segona llengua estrangera
Història de l’art
Geografia
Economia i organització d’empreses
Família professional: imatge personal
Assessoria d’imatge personal:
Biologia
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Història del món contemporani
Estètica:
Biologia
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Física i química
Física
Família professional: indústries alimentàries
Indústria alimentària:
Química
Tecnologia industrial
Família professional: informàtica
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques:
Matemàtiques
Economia i organització d’empreses
Física
Tecnologia industrial
Administració de sistemes informàtics:
Matemàtiques
Economia i organització d’empreses
Física
Tecnologia industrial
Família professional: manteniment de vehicles autopropulsats
Automoció:
Electrotècnia
Mecànica
Manteniment aeromecànic:
Electrotècnia
Mecànica.
Manteniment d’aviònica:
Electrotècnia
Mecànica.
Família professional: manteniment i serveis
a la producció
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció:
Tecnologia industrial
Electrotècnia
Mecànica
Dibuix tècnic
Manteniment d’equips industrials:
Tecnologia industrial
Electrotècnia

Mecànica
Dibuix tècnic
Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés:
Tecnologia industrial
Electrotècnia
Mecànica.
Dibuix tècnic
Prevenció de riscos professionals:
Tecnologia industrial
Física i química
Família professional: química
Anàlisi i control:
Química
Biologia
Física

Documentació sanitària:
Biologia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Radioteràpia:
Biologia
Física
Audiopròtesi:
Biologia
Física.
Electrotècnia
Família professional: serveis socioculturals i
a la comunitat
Animació sociocultural:
Història del món contemporani
Economia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Tècniques d’expressió graficoplàstica

Química ambiental:
Química
Biologia
Física
Fabricació de productes farmacèutics i afins:
Química
Tecnologia industrial
Física
Biologia
Indústries de procés de pasta i paper:
Química
Tecnologia industrial
Física
Indústries de procés químic:
Química
Tecnologia industrial
Física
Plàstics i cautxú:
Química
Tecnologia industrial
Física
Família professional: sanitat

Educació infantil:
Història del món contemporani
Economia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Integració social:
Història del món contemporani
Economia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Interpretació del llenguatge de signes:
Història del món contemporani
Família professional: tèxtil, confecció i pell
Processos de confecció industrial:
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Tècniques d’expressió graficoplàstica

Higiene bucodental:
Biologia
Química
Física i química

Processos tèxtils de filatura i teixidura de
calada:
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Tècniques d’expressió graficoplàstica

Laboratori de diagnòstic clínic:
Biologia
Química
Física i química

Processos tèxtils de teixidura de punt:
Dibuix tècnic
Tecnologia industrial
Tècniques d’expressió graficoplàstica

Imatge per al diagnòstic:
Biologia
Física

Patronatge:
Dibuix tècnic
Dibuix artístic
Tècniques d’expressió graficoplàstica

Dietètica:
Biologia
Química
Anatomia patològica i citologia:
Biologia
Química
Física i química
Salut ambiental:
Biologia
Física i química
Ciències de la terra i del medi ambient
Pròtesis dentals:
Dibuix tècnic
Biologia
Tecnologia industrial.
Ortesis i pròtesis:
Dibuix tècnic
Biologia
Tecnologia industrial
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Processos d’ennobliment tèxtil:
Química
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Adobs:
Química
Tecnologia industrial
Dibuix tècnic
Família professional: vidre i ceràmica
Desenvolupament i fabricació de productes
ceràmics:
Química
Tecnologia industrial
Fabricació i transformació de productes de
vidre:
Química
Tecnologia industrial.
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ANNEX 4
Sol·licitud d’exempció de la part específica
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior, per l’experiència laboral o
esportiva
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom i núm. del carrer), municipi (nom del
municipi), CP (núm.), nascut/da el (dia) de
(mes) de (any), amb DNI (o document equivalent d’identificació) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que sol·licito l’exempció de la part específica de les proves d’accés al/s cicle/s
formatiu/s: (nom del/s cicle/s).
2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:
a) Fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
b) Certificat de la Tresoreria General de la
Seguretat Social (informe de vida laboral) o
bé rebuts de cotització, on consti: l’empresa, el grup de cotització i el període d’alta.
(Aquest període ha de ser d’almenys un
any, si té reconeguda oficialment una categoria professional igual o superior a la que
correspon al cicle formatiu de grau superior
(en general oficial de 2a i de 1a), o de tres
anys d’experiència laboral si la categoria és
inferior, dintre del mateix grup professional.
En el cas de cotitzacions en categories diferents, cada tres dies en la categoria inferior
compta com un dia en la categoria superior).
c) Per al personal assalariat:
Certificat de l’empresa o empreses, on
consti, detalladament, els tipus de tasques
o activitats realitzades, que es corresponguin amb el cicle formatiu que vol cursar, o
bé un document que faciliti una informació
similar (fotocòpia compulsada del contracte, nòmina o altres documents).
d) Per al personal de règim autònom a
qui no sigui possible presentar un certificat
d’empresa: declaració jurada on consti
detalladament el tipus de tasques o activitats realitzades.
3. Declaro que les dades que aporto són
certes.
Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de la part específica de la prova d’accés al/s cicle/s
formatiu/s següent/s: (nom del/s cicle/s).
(Població), (dia) de (mes) de 2004
(signatura)
Direcció General de Formació Professional
Via Augusta, 202, 08021 Barcelona
Nota
Per aquesta convocatòria, el termini de
presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el
29 de març de 2004.

ANNEX 5
Sol·licitud d’exempció de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica, per haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de
25 anys
(Nom i cognoms), amb domicili (nom i
núm. del carrer), municipi (nom del municipi), CP (núm.), nascut/da el (dia) de (mes)
de (any), amb DNI (o document equivalent
d’identificació) (núm.) i telèfon (número),

Exposo:
1. Que he superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys per als
estudis de (nom dels estudis) en la convocatòria de (dia) de (mes) de (any).
2. Que adjunto a la sol·licitud:
a) Fotocòpia del DNI o del document
equivalent d’identificació.
b) Certificat acreditatiu d’haver superat la
prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys expedit per la universitat (certificat original o fotocòpia compulsada).
Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de les proves d’accés al/s cicle/s formatiu/s següent/
s: (proves).
(Població), (dia) de (mes) de 2004
(signatura)
Direcció General de Formació Professional
Via Augusta, 202, 08021 Barcelona
Sr./Sra. director/directora del centre:
Nota
Per aquesta convocatòria, el termini de
presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el
29 de març de 2004.
(signatura)
(04.056.066)

Sebastià Ruiz i Garcia, amb efectes fins al
20 de febrer de 2008.
Barcelona, 2 de març de 2004
Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament
(04.057.023)

DECRET 219/2004, de 2 de març, de cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles 4.1.i) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, i a sol·licitud de l’Administració Educativa, cal dur
a terme el cessament i nomenament d’un
membre del Consell Escolar de Catalunya.
En conseqüència, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:
DECRET 218/2004, de 2 de març, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableixen els articles
4.1 k) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de l’Administració local, cal procedir al cessament,
el nomenament i la ratificació de diversos
membres del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de l’esmentada Llei 25/
1985, de 10 de desembre, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Article 1
Cessa com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del sector Administració Educativa, el senyor Jordi
Roig i Vinyals, amb efectes de la data de
publicació d’aquest Decret al DOGC, i se li
agraeixen els serveis prestats.
Article 2
Es nomena membre del Consell Escolar
de Catalunya, en representació del sector
Administració Educativa, el senyor JoanLluís Espinós i Espinós, amb efectes fins a
l’1 de maig de 2005.
Barcelona, 2 de març de 2004

Decreto:
Article 1
Cessen com a membres del Consell Escolar de Catalunya, en representació del
sector Administració local, les persones que
s’indiquen a continuació:
Mercè Puntí i Sañé, i se li agraeixen els
serveis prestats.
Mònica Bernal i de Barbarà, i se li agraeixen els serveis prestats.
Article 2
Es nomenen membres del Consell Escolar de Catalunya, en representació del sector Administració local, les persones que
s’indiquen a continuació:
Jordi Roig i Vinyals, amb efectes de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Decret i fins al 20 de febrer de 2008.
Ramon Farré i Roure, amb efectes fins a
l’11 de maig de 2004.
Article 3
Es ratifica com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del
sector Administració local, el senyor
193

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament
(04.057.022)

RESOLUCIÓ ENS/393/2004, de 26 de febrer, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva de diversos contractes.
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
mitjançant aquesta Resolució es fan públiques
les següents adjudicacions definitives referents
als expedients de contractació que s’indiquen:
Entitat adjudicadora: Departament d’Ensenyament.
Número d’expedient: 19/03.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.

Full de disposicions i actes administratius

Objecte del contracte: arrendament amb opció de compra de material pels diversos cicles formatius dels centres docents públics
de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 11.588.487,30
euros, IVA inclòs.
Publicat DOUE núm. S68, de 5.4.2003.
Publicat DOGC núm. 3864, de 14.4.2003.
Publicat BOE núm. 92, de 17.4.2003.
Data d’adjudicació: 4 de juliol de 2003.
Contractistes:
Oficina de Representaciones y Proyectos
Industriales, SL (Orpi).
Saim Metal, SL.
Siemens, SA.
Promax Electrónica, SA.
Alecop, S. Coop. Ltda.
Caixarenting, SA.
Festo Pneumàtic, SA.
Josep Maria Urbea i Saval.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 10.032.769,80 euros, IVA inclòs, distribuïdes en 5 anualitats de 668.851,32 euros per l’any 2003;
2 . 6 7 5 . 4 0 5 , 2 8 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 4 ;
2 . 6 7 5 . 4 0 5 , 2 8 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 5 ;
2 . 6 7 5 . 4 0 5 , 2 8 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 6 i
1.337.702, 64 euros per l’any 2007.
Oficina de Representaciones y Proyectos
Industriales, SL (Orpi) (746.550,00 euros,
IVA inclòs).
Saim Metal, SL (202.950,00 euros, IVA inclòs).
Siemens, SA (308.849,40 euros, IVA inclòs).
Promax Electrónica, SA (1.555.965,00
euros, IVA inclòs).
Alecop, S. Coop. Ltda. (4.710.490,65
euros, IVA inclòs).
Caixarenting, SA (589.530,60 euros, IVA
inclòs).
Festo Pneumàtic, SA (1.678.833,90 euros, IVA inclòs).
Josep Maria Urbea i Saval (157.950,00
euros, IVA inclòs).
Número d’expedient: 34/03.
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.
Objecte del contracte: arrendament amb opció de compra de material informàtic i pel
batxillerat científic amb destinació als centres docents públics de Catalunya i altres
serveis educatius.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.

Caixarenting, SA.
Informàtica El Corte Inglés, SA.
Fujitsu España, SA.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Import d’adjudicació: 7.983.134,72 euros,
IVA inclòs, distribuïdes en 5 anualitats de
3 6 2 . 8 6 9 , 7 6 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 3 ;
2 . 1 7 7 . 2 1 8 , 5 6 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 4 ;
2 . 1 7 7 . 2 1 8 , 5 6 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 5 ;
2 . 1 7 7 . 2 1 8 , 5 6 e u ro s p e r l ’ a n y 2 0 0 6 i
1.088.609,28 euros per l’any 2007.
Data Logic, SL (192.612,64 euros, IVA inclòs).
De Lage Landen Internacional BV, Sucursal en España (1.914.000,00 euros, IVA inclòs).
Caixarenting, SA (2.931.083,76 euros, IVA
inclòs).
Informàtica El Corte Inglés, SA (802.340,00
euros, IVA inclòs).
Fujitsu España, SA (2.143.098,32 euros,
IVA inclòs).

tificar mitjançant l’Edicte de 20 de maig de
2003 (DOGC núm. 3897, de 3.6.2003),
d’acord amb el que disposa l’article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Un cop exhaurit el termini previst a l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, el titular no ha presentat cap al·legació.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Número d’expedient: 90/03.

Resolc:

Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Inversions i Contractacions.

—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre docent privat El Cargol, de Navarcles,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

Objecte del contracte: arrendament amb opció de compra de material per als diversos
cicles formatius dels centres docents públics
de Catalunya.
Tipus de contracte: subministrament.
Tramitació: ordinària.
Forma: negociat.
Pressupost base de la licitació: 746.128,80
euros, IVA inclòs
Data d’adjudicació: 27 de novembre de 2003.
Nacionalitat dels contractistes: espanyola.
Contractistes:
Caixarenting, SA.
Diseños Electrónicos, SL.
Emergència 2000, SA.
Import d’adjudicació: 317.803,50 euros, IVA
inclòs, distribuïdes en 5 anualitats de
7.062,30 euros per l’any 2003; 84.747,60
euros per l’any 2004; 84.747,60 euros per
l’any 2005; 84.747,60 euros per l’any 2006
i 56.498,40 euros per l’any 2007.
Caixarenting, SA (96.633,00 euros, IVA inclòs).
Diseños Electrónicos, SL (141.826,50 euros, IVA inclòs).
Emergència 2000, SA (79.344,00 euros,
IVA inclòs).
Barcelona, 26 de febrer de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 19 de febrer de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Jordi Roca i Armengol
Delegat territorial de Barcelona II
(comarques)
ANNEX

(04.051.068)

Comarca del Bages

Pressupost base de la licitació: 8.290.033,40
euros, IVA inclòs.
Publicat DOUE núm. S108, de 6.6.2003.
Publicat DOGC núm. 3903, de 12.6.2003.
Publicat BOE núm. 142, de 14.6.2003.
Data d’adjudicació: 14 d’octubre de 2003.

RESOLUCIÓ ENS/391/2004, de 19 de febrer, per la qual es declara el cessament
d’activitats del centre docent privat El Cargol, de Navarcles.

Contractistes:
Data Logic, SL.
De Lage Landen Internacional BV, Sucursal en España.

Per la Resolució de 30 de gener de 2003
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat El Cargol, de Navarcles, que es va haver de no194

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Navarcles.
Localitat: Navarcles.
Núm. de codi: 08055579.
Denominació: El Cargol.
Adreça: av. Piscines i Esports, s/n.
Titular: Associació de pares d’alumnes del
CP Catalunya.
NIF: G58117433.

Núm. 994

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat El Cargol, de Navarcles,
amb efectes des de la fi del curs 2001-2002.
(04.044.045)

RESOLUCIÓ ENS/392/2004, de 26 de gener, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Sant Eloi, de Tàrrega.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del Departament d’Ensenyament pel titular de la llar
d’infants Sant Eloi, de Tàrrega, en petició d’autorització d’obertura d’un centre privat d’educació preescolar, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat de preescolar Sant Eloi, de Tàrrega, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada
de conformitat amb la legislació anterior a la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i canvi de
titularitat en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant 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 articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Lleida, 26 de gener de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Andreu Carles Vega Castellví
Delegat territorial de Lleida

ANNEX
Comarca del Segrià
Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Tàrrega.
Localitat: Tàrrega.
Núm. de codi: 25007438.
Denominació: Sant Eloi.
Adreça: c. Montsec, 4.
Titular: M. J. Ayllón Berenguer, Maria Torres
Berga i M. Dolors Bertran Mases, Comunitat de Béns.
NIF: E25217654.
S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Sant Eloi, de Tàrrega,
per transformació de la llar d’infants del
mateix nom, amb efectes a partir del curs
2003-2004, i el canvi de titularitat a favor de:
Llar d’infants Sant Eloi, SCCL.
NIF: F25515511.
Autorització d’obertura: 3 unitats d’educació preescolar amb capacitat per a 41
llocs escolars.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
(04.016.105)

RESOLUCIÓ ENS/396/2004, de 18 de febrer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Diocesana, de Navàs.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Diocesana, de Navàs,
en petició d’autorització d’obertura del cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de
sistemes informàtics, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; 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 determinats aspectes de l’ordenació de la formació
professional a l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Diocesana, de Navàs, per obertura del cicle
formatiu de grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones inte195

ressades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 18 de febrer de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jordi Roca i Armengol
Delegat territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX
Comarca del Bages
Delegació Territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Navàs.
Localitat: Navàs.
Núm. de codi: 08022276.
Denominació: Diocesana.
Adreça: c. Vicenç Vidal, 2.
Titular: Escola Diocesana de Navàs, Fundació Privada.
NIF: G62655048.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics de la família professional d’informàtica,
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2004-2005.
Composició del centre a l’inici del curs
2004-2005
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.
Batxillerat: 2 unitats de la modalitat de ciències de la naturalesa i la salut amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:
Família administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família comercial i màrqueting: cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família manteniment i serveis de producció: cicle formatiu d’instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, amb 2 grups amb capacitat
per a 60 llocs escolars.
Família informàtica: cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics, amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
Família electricitat i electrònica: cicle formatiu de sistemes de regulació i control
automàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 60 llocs escolars.
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Família informàtica: cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
(04.049.112)

RESOLUCIÓ ENS/397/2004, de 23 de febrer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Pelusín, de l’Hospitalet de Llobregat.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Pelusín, de l’Hospitalet de
Llobregat, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.
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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08051008.
Denominació: Pelusín.
Adreça: c. Santiago Apóstol, 59.
Titular: José Domingo López.
NIF: 36257846W.
S’autoritza el canvi de titularitat a favor
de Maria Dolors Domingo Nicolás, amb NIF
35013735F, amb efectes a partir del dia següent al de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Llar d’infants amb capacitat per a 24 llocs
escolars.
(04.047.048)

RESOLUCIÓ ENS/398/2004, de 16 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 10 de febrer de 2004, relativa
a la donació de deu ordinadors a favor del
Departament d’Ensenyament, per part de
l’Ajuntament de Prades.
En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, modificada per la
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, es fa pública la Resolució de 10 de febrer
de 2004, per la qual s’accepta la donació de
l’Ajuntament de Prades, a favor del Departament d’Ensenyament, de 10 ordinadors.
En aquest sentit,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura de la llar d’infants Pelusín,
de l’Hospitalet de Llobregat, per canvi de
titularitat, en els termes que s’especifiquen
a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als requisits mínims que estableix el Reial decret
828/2003, de 27 de juny, dins el termini previst
per a la implantació de l’educació preescolar.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 23 de febrer de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jordi Roca i Armengol
Delegat territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Resolc:
Fer pública la Resolució de 10 de febrer
de 2004, per la qual s’accepta l’adquisició
a títol gratuït de deu ordinadors, amb el
detall que tot seguit s’indica:
a) Donant: Ajuntament de Prades.
b) Donatari: Departament d’Ensenyament.
c) Béns mobles objecte de la donació:
6.926,60 euros.
Destinació dels béns: els béns objecte de
donació, per voluntat expressa de l’ens donant, han estat destinats a potenciar i impulsar l’ús de la informàtica entre els alumnes de l’IES Serra de Prades.
Barcelona, 16 de febrer de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general
(04.048.039)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 0466/04).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 0466/04.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’organització i realització de colònies d’immersió
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en llengua anglesa del programa Orator, per
un mínim de 400 alumnes del cicle superior
d’educació primària i un màxim de 450
alumnes.
b) Termini d’execució: des del 29 d’agost
al 12 de setembre de 2004.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Preu unitari: 407,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 162.800,00 euros, IVA
inclòs,
—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb
l’article 35.1.c del Text refós de la LCAP.
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’EnsenyamentRegistre general.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona
08021.
d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/
p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presentació de proposicions.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.
b) Hora límit: de dilluns a dijous fins a les
18.00 hores i divendres fins a les 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la
que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Ensenyament-Registre general del Departament d’Ensenyament.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’EnsenyamentServeis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
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dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’Anunci: l’import de l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 25 de febrer de 2004
Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX
Comarca: Baix Camp.
Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Cambrils.
Localitat: Cambrils.
Núm. de codi: 43008195.
Denominació: Vicki.
Adreça: av. Baix Camp, 31-33.
Titular: Llar d’infants i Pre-escolar Vicki,
SCCL.
NIF: F43243716.

(04.061.042)

S’autoritza el cessament progressiu de
tres unitats d’educació infantil, amb capacitat per a 55 llocs escolars, a partir de l’inici del curs escolar 2003-2004 i fins a la fi
del curs escolar 2004-2005.

RESOLUCIÓ ENS/436/2004, de 26 de febrer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat Vicki, de Cambrils.

S’autoritza l’ampliació progressiva de tres
unitats de preescolar, amb capacitat per a
49 llocs escolars, a partir de l’inici del curs
2003-2004 i fins a l’inici del curs 2005-2006.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre privat Vicki, en petició de supressió d’unitats d’educació infantil i ampliació
d’unitats de preescolar, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Vicki, per supressió d’unitats d’educació
infantil i ampliació d’unitats de preescolar,
en els termes que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller 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 procediment administratiu comú.
Tarragona, 26 de febrer de 2004

Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura, previsió de funcionament:
Curs 2003-2004:
Educació preescolar, 9 unitats amb capacitat per a 137 llocs escolars.
Educació infantil, 2 unitats amb capacitat
per a 37 llocs escolars.
Curs 2004-2005:
Educació preescolar, 10 unitats amb capacitat per a 155 llocs escolars.
Educació infantil, 1 unitat amb capacitat
per a 18 llocs escolars.
Curs 2005-2006:
Educació preescolar, 11 unitats amb capacitat per a 168 llocs escolars.
(04.049.103)

RESOLUCIÓ ENS/437/2004, de 23 de febrer, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Mafalda
II, de Reus.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la promotora del centre privat d’educació preescolar
Mafalda II, en petició d’autorització d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
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, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableixen els aspectes educatius
bàsics de l’educació preescolar, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Resolc:

Josep M. Pallàs i Guasch
Delegat territorial de Tarragona

—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Mafalda II, en els ter197

mes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Tarragona, 23 de febrer de 2004
P . D . Resolució d’1.6.2001
(DOGC d’11.6.2001)

Josep M. Pallàs i Guasch
Delegat territorial de Tarragona
ANNEX
COMARCA DEL BAIX CAMP

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Reus.
Localitat: Reus.
Núm. de codi: 43010207.
Denominació: Mafalda II.
Adreça: c. Astorga, 7.
Titular: Encarnación Palomar i Sánchez.
NIF: 39856730F.
S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Mafalda II, de Reus,
amb efectes a partir de l’inici del curs 20032004.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar,
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil del primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats, amb capacitat per a 36 llocs escolars.
(04.047.049)

RESOLUCIÓ ENS/438/2004, de 19 de febrer, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Patufa,
de Tarragona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament, per la representant de la titularitat del centre docent
privat Patufa, de Tarragona, en petició d’autorització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

Full de disposicions i actes administratius

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, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufa, de Tarragona,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant 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 articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Tarragona, 19 de febrer de 2004
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Josep M. Pallàs i Guasch
Delegat territorial de Tarragona

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, estableix
que en els procediments d’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen Educació primària o
Educació secundària obligatòria o batxillerat,
en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.
La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d’escolarització.
En aquest sentit, acreditat el compliment
dels requisits que estableix la normativa
vigent, i d’acord amb les propostes formulades pels delegats territorials del Departament d’Ensenyament,

Resolc:
—1 Suprimir les adscripcions d’Educació
primària a educació secundaria obligatòria
en els termes de l’annex 1.
—2 Modificar l’adscripció dels centres docents que imparteixen Educació primària als
centres docents públics d’Educació secundària obligatòria en els termes de l’annex 2.
—3 Autoritzar l’adscripció dels centres docents privats que imparteixen Educació primària a centres docents privats que imparteixen Educació secundària obligatòria en
els termes de l’annex 3.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades 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 procediment administratiu comú.
Barcelona, 1 de març de 2004

Codi: 43007178. Centre: CEIP Mowgli
(Reus).
Codi: 43002235. Centre: CEIP Pompeu Fabra (Reus).
Codi: 43002211. Centre: CEIP Prat de la
Riba (Reus).
Codi: 43006541. Centre: CEIP Teresa Miquel i Pàmies (Reus).
Zona d’adscripció: Reus 2.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43008444. Centre: IES Josep Tapiró
(Reus).
Codi: 43002582. Centre: IES Salvador
Vilaseca (Reus).
Educació primària
Codi: 43005765. Centre: CEIP Eduard Toda
i Güell (Reus).
Codi: 43002259. Centre: CEIP Marià Fortuny (Reus).
Codi: 43005935. Centre: CEIP Sant Bernat
Calbó (Reus).
Zona d’adscripció: Reus 3.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Educació primària
Codi: 43005340. Centre: CEIP Santa Anna
(Castellvell del Camp).
Codi: 43005901. Centre: CEIP Joan Rebull
(Reus).
Codi: 43007105. Centre: CEIP Montsant
(Reus).
Codi: 43006228. Centre: CEIP Rosa Sensat (Reus).
Codi: 43006061. Centre: CEIP Rubió i Ors
(Reus).
Codi: 43002478. Centre: Sant Pau (Reus).

ANNEX 2
Adscripció d’Educació primària a Educació
secundària obligatòria
Comarca: Alt Camp

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

Zona d’adscripció: Valls.

comarca del tarragonès

ANNEX 1

Delegació Territorial de Tarragona.
Municipi: Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi: 43008675.
Denominació: Patufa.
Adreça: av. Catalunya 18, baixos.
Titular: de Tarragona, SCCL.
NIF: F43066372.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Patufa, de Tarragona,
amb efectes des de la fi del curs acadèmic
2002-2003.

Supressió d’adscripcions d’Educació primària a Educació secundària obligatòria

Educació secundària obligatòria
Codi: 43004611. Centre: IES Jaume Huguet
(Valls).
Codi: 43004608. Centre: IES Narcís Oller
(Valls).

Annex

(04.044.043)

RESOLUCIÓ ENS/468/2004, d’1 de març,
per la qual es modifica l’adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als
efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

Comarca: Baix Camp
Zona d’adscripció: Reus 1.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Educació primària
Codi: 43006216. Centre: CEIP Cèlia Artiga
(Reus).
Codi: 43002260. Centre: CEIP Ciutat de
Reus (Reus).
Codi: 43005753. Centre: CEIP Doctor Alberich i Casas (Reus).
Codi: 43002272. Centre: CEIP General Prim
(Reus).
Codi: 43002247. Centre: CEIP Misericòrdia
(Reus).
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Educació primària
Codi: 43006174. Centre: CEIP Les Moreres-ZER La Parellada (Aiguamúrcia).
Codi: 43000226. Centre: CEIP La Barquera-ZER Atzavara (Alió).
Codi: 43000652. Centre: CEIP Sant Jaume
de Bràfim-ZER Atzavara (Bràfim).
Codi: 43000688. Centre: CEIP de Cabra del
Camp-ZER La Parellada (Cabra del Camp).
Codi: 43001115. Centre: CEIP Mare de Déu
de l’Esperança-ZER La Parellada (Figuerola
del Camp).
Codi: 43005421. Centre: CEIP Berenguer de
Montoliu-ZER Els Ceps (Masllorenç. Baix
Penedès).
Codi: 43001796. Centre: CEIP Sant Sebastià-ZER Atzavara (Nulles).
Codi: 43001966. Centre: CEIP Sant Ramon
(El Pla de Santa Maria).
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Codi: 43005492. Centre: CEIP Santa Magdalena-ZER La Parellada (El Pont d’Armentera).
Codi: 43002171. Centre: CEIP Joan PlanaZER Atzavara (Puigpelat).
Codi: 43005571. Centre: CEIP Les ComesZER El Montmell (Rodonyà).
Codi: 43004505. Centre: CEIP Mare de Déu
del Roser-ZER El Francolí (Vallmoll).
Codi: 43004530. Centre: CEIP Baltasar
Segú (Valls).
Codi: 43006575. Centre: CEIP Eladi Homs
(Valls).
Codi: 43006861. Centre: CEIP Enxaneta
(Valls).
Codi: 43004633. Centre: CEIP Eugeni d’Ors
(Valls).
Codi: 43004529. Centre: CEIP Mare de Déu
de la Candela (Valls).
Codi: 43004517. Centre: CEIP RocabrunaZER El Francolí (Valls).
Codi: 43005637. Centre: CEIP Manuel de
Castellví i Feliu-ZER Atzavara (Vilabella).
Codi: 43004921. Centre: CEIP Bernardí Tolrà-ZER El Montmell (Vila-rodona).
Codi: 43004591. Centre: Mare de Déu del
Lledó (Valls).
Comarca: Alt Empordà
Zona d’adscripció: Figueres.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17004438. Centre: IES Alexandre
Deulofeu (Figueres).
Codi: 17005649. Centre: IES Cendrassos
(Figueres).
Codi: 17001221. Centre: IES Narcís Monturiol (Figueres).
Codi: 17007609. Centre: IES Olivar Gran (Figueres).
Codi: 17001218. Centre: IES Ramon Muntaner (Figueres).
Educació primària
Codi: 17000068. Centre: CEIP del Far d’Empordà-ZER Canigó (El Far d’Empordà).
Codi: 17000251. Centre: CEIP Gonçal Comellas-ZER La Garriga (Avinyonet de Puigventós).
Codi: 17000354. Centre: CEIP Joan Reglà
(Bàscara).
Codi: 17000573. Centre: CEIP de BorrasàZER Canigonenca (Borrassà).
Codi: 17000603. Centre: CEIP Santa
Cecília-ZER Les Salines (Boadella d’Empordà).
Codi: 17000937. Centre: CEIP Mossèn
Josep Maria Albert-ZER La Garriga (Cistella).
Codi: 17001085. Centre: CEIP Antoni Balmanya-ZER Requesens (Espolla).
Codi: 17008006. Centre: CEIP 8, de Figueres (Figueres).
Codi: 17004463. Centre: CEIP Anicet de Pagès i de Puig (Figueres).
Codi: 17001280. Centre: CEIP Joaquim Cusí
i Fortunet (Figueres).
Codi: 17004891. Centre: CEIP Josep Pallach (Figueres).
Codi: 17001115. Centre: CEIP Josep Pous
i Pagès (Figueres).
Codi: 17006711. Centre: CEIP M. Àngels
Anglada (Figueres).
Codi: 17001103. Centre: CEIP Salvador Dalí
(Figueres).
Codi: 17001279. Centre: CEIP Sant Pau (Figueres).

Codi: 17001371. Centre: CEIP de GarrigàsZER Empordà (Garrigàs).
Codi: 17002028. Centre: CEIP Montserrat
Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca (Lladó).
Codi: 17002089. Centre: CEIP de Llers
(Llers).
Codi: 17002260. Centre: CEIP Joaquim Vallmajó (Navata).
Codi: 17002430. Centre: CEIP MarinadaZER Canigonenca (Ordis).
Codi: 17002740. Centre: CEIP de Peralada
(Peralada).
Codi: 17002776. Centre: CEIP TramuntanaZER Empordà (Pont de Molins).
Codi: 17003227. Centre: CEIP Sant Sebastià-ZER Requesens (Sant Climent
Sescebes).
Codi: 17003690. Centre: CEIP ÀlguemaZER Empordà (Santa Llogaia d’Àlguema).
Codi: 17004098. Centre: CEIP Torre d’en
Reig-ZER Canigó (Vilabertran).
Codi: 17006836. Centre: CEIP Les Mèlies
(Vilafant).
Codi: 17004190. Centre: CEIP Sol i Vent (Vilafant).
Codi: 17004232. Centre: CEIP Josep de Ribot i Olivas-ZER Canigó (Vilamalla).
Codi: 17004244. Centre: CEIP TramuntanaZER La Garriga (Vilanant).
Codi: 17004293. Centre: CEIP Manuel de
Pedrolo-ZER Les Salines (Biure).
Codi: 17001176. Centre: Sant Vicenç de
Paül (Figueres).
Comarca: Alt Penedès
Zona d’adscripció: Sant Sadurní d’Anoia.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08045239. Centre: IES Escola Intermunicipal del Penedès (Sant Sadur ní
d’Anoia).
Educació primària
Codi: 08022847. Centre: CEIP Sants Abdó
i Senén-ZER La Ginesta (El Pla del Penedès).
Codi: 08027146. Centre: CEIP Sant Jeroni
(Sant Pere de Riudebitlles).
Codi: 08027237. Centre: CEIP Antoni Grau
Minguell (Sant Quintí de Mediona).
Codi: 08059998. Centre: CEIP La Pau (Sant
Sadurní d’Anoia).
Codi: 08027365. Centre: CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia).
Codi: 08029155. Centre: CEIP El MontcauZER Subirats (Subirats).
Codi: 08029192. Centre: CEIP Sant JordiZER Subirats (Subirats).
Codi: 08029143. Centre: CEIP Subirats-ZER
Subirats (Subirats).
Codi: 08030613. Centre: CEIP Ràfols-ZER
La Ginesta (Torrelavit).
Comarca: Anoia
Zona d’adscripció: Masquefa.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08060514. Centre: SES de Masquefa
(Masquefa).
Educació primària
Codi: 08060605. Centre: CEIP de Masquefa
(Masquefa).
Codi: 08020841. Centre: CEIP El Turó (Masquefa).
Codi: 08026889. Centre: CEIP Francesc
Mata i Sanghes-ZER Vinyes Verdes (Masquefa).
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Comarca: Bages
Zona d’adscripció: Navarcles.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08059524. Centre: SES de Navarcles
(Navarcles).
Educació primària
Codi: 08061521. Centre: CEIP de Mura-ZER
El Moianès (Mura).
Codi: 08022197. Centre: CEIP Catalunya
(Navarcles).
Comarca: Baix Camp
Zona d’adscripció: Reus 1.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Educació primària
Codi: 43006216. Centre: CEIP Cèlia Artiga
(Reus).
Codi: 43002260. Centre: CEIP Ciutat de
Reus (Reus).
Codi: 43007178. Centre: CEIP Mowgli
(Reus).
Zona d’adscripció: Reus 2.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Educació primària
Codi: 43002211. Centre: CEIP Prat de la
Riba (Reus).
Zona d’adscripció: Reus 3.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Codi: 43008444. Centre: IES Josep Tapiró
(Reus).
Educació primària
Codi: 43005753. Centre: CEIP Doctor Alberich i Casas (Reus).
Codi: 43002247. Centre: CEIP Misericòrdia
(Reus).
Zona d’adscripció: Reus 4.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Codi: 43002582. Centre: IES Salvador
Vilaseca (Reus).
Educació primària
Codi: 43002272. Centre: CEIP General Prim
(Reus).
Zona d’adscripció: Reus 5.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43008444. Centre: IES Josep Tapiró
(Reus).
Codi: 43002582. Centre: IES Salvador
Vilaseca (Reus).

Full de disposicions i actes administratius

Educació primària
Codi: 43002259. Centre: CEIP Marià Fortuny (Reus).
Codi: 43006541. Centre: CEIP Teresa Miquel i Pàmies (Reus).
Zona d’adscripció: Reus 6.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43002594. Centre: IES Baix Camp
(Reus).
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Educació primària
Codi: 43002235. Centre: CEIP Pompeu Fabra (Reus).
Codi: 43002478. Centre: Sant Pau (Reus).
Zona d’adscripció: Reus 7.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43002570. Centre: IES Gaudí (Reus).
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Educació primària
Codi: 43005901. Centre: CEIP Joan Rebull
(Reus).
Codi: 43007105. Centre: CEIP Montsant
(Reus).
Zona d’adscripció: Reus 8.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Codi: 43002582. Centre: IES Salvador
Vilaseca (Reus).

Codi: 17002545. Centre: IES Frederic Martí
i Carreras (Palafrugell).
Educació primària
Codi: 17000263. Centre: CEIP Doctor Arruga (Begur).
Codi: 17004876. Centre: CEIP l’Olivar VellZER Empordanet (Begur).
Codi: 17002259. Centre: CEIP Torres Jonama (Mont-ras).
Codi: 17002491. Centre: CEIP Josep Barceló i Matas (Palafrugell).
Codi: 17006782. Centre: CEIP Palafrugell
(Palafrugell).
Codi: 17002481. Centre: CEIP Torres Jonama (Palafrugell).
Codi: 17002651. Centre: CEIP Quermany
(Pals).

Educació secundària obligatòria
Codi: 08043671. Centre: IES El Palau (Sant
Andreu de la Barca).
Codi: 08053315. Centre: IES Montserrat
Roig (Sant Andreu de la Barca).

Educació primària
Codi: 43008535. Centre: CEIP de Cunit
(Cunit).
Codi: 43000998. Centre: CEIP Pompeu Fabra (Cunit).

Educació primària
Codi: 08025265. Centre: CEIP Àngel
Guimerà (Sant Andreu de la Barca).
Codi: 08060848. Centre: CEIP de Sant Andreu
de la Barca (Sant Andreu de la Barca).
Codi: 08025241. Centre: CEIP Joan Maragall (Sant Andreu de la Barca).
Codi: 08038211. Centre: CEIP José Juan
Ortiz (Sant Andreu de la Barca).
Codi: 08039367. Centre: CEIP Josep Pla
(Sant Andreu de la Barca).
Codi: 08032521. Centre: CEIP Vall de Palau (Sant Andreu de la Barca).

Zona d’adscripció: el Vendrell.

Zona d’adscripció: Vallirana.

Zona d’adscripció: Reus 9.

Educació primària
Codi: 08016240. Centre: CEIP Santa Maria
de Cervelló (Cervelló).
Codi: 08060851. Centre: CEIP de Vallirana
(Vallirana).
Codi: 08053522. Centre: CEIP La Ginesta
(Vallirana).
Codi: 08030789. Centre: CEIP Pompeu Fabra (Vallirana).

Zona d’adscripció: Reus 10.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43007166. Centre: IES Lluís Domènech i Montaner (Reus).
Educació primària
Codi: 43005340. Centre: CEIP Santa Anna
(Castellvell del Camp).
Comarca: Baix Empordà
Zona d’adscripció: Palafrugell.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17002557. Centre: IES Baix Empordà
(Palafrugell).

Zona d’adscripció: Cunit.

Zona d’adscripció: Sant Andreu de la Barca.

Educació secundària obligatòria
Codi: 08044570. Centre: IES Vall d’Arús (Vallirana).

Educació primària
Codi: 43005765. Centre: CEIP Eduard Toda
i Güell (Reus).
Codi: 43006228. Centre: CEIP Rosa Sensat (Reus).
Codi: 43005935. Centre: CEIP Sant Bernat
Calbó (Reus).

Comarca: Baix Penedès

Educació secundària obligatòria
Codi: 43009850. Centre: SES Ernest Lluch
i Martí (Cunit).

Comarca: Baix Llobregat

Educació primària
Codi: 43006061. Centre: CEIP Rubió i Ors
(Reus).

Educació secundària obligatòria
Codi: 43006678. Centre: IES Gabriel Ferrater i Soler (Reus).
Codi: 43008444. Centre: IES Josep Tapiró
(Reus).
Codi: 43002582. Centre: IES Salvador
Vilaseca (Reus).

Codi: 08032762. Centre: CEIP Doctor Trueta (Viladecans).
Codi: 08031204. Centre: CEIP Doctor
Vicenç Ferro (Viladecans).
Codi: 08039380. Centre: CEIP Germans
Amat i Targa (Viladecans).
Codi: 08031101. Centre: CEIP Montserratina (Viladecans).
Codi: 08032750. Centre: CEIP Pau Casals
(Viladecans).
Codi: 08043541. Centre: Albarrosa (Viladecans).
Codi: 08031125. Centre: Santo Tomás (Viladecans).

Zona d’adscripció: Viladecans.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08034621. Centre: IES de Sales (Viladecans).
Codi: 08053364. Centre: IES Josep Mestres i Busquets (Viladecans).
Codi: 08045860. Centre: IES Miramar (Viladecans).
Codi: 08031228. Centre: IES Torre Roja
(Viladecans).
Educació primària
Codi: 08025812. Centre: CEIP Sant Climent
(Sant Climent de Llobregat).
Codi: 08031083. Centre: CEIP Àngela Roca
(Viladecans).
Codi: 08042834. Centre: CEIP Can Palmer
(Viladecans).
Codi: 08059721. Centre: CEIP de Viladecans (Viladecans).
Codi: 08031198. Centre: CEIP Doctor Fleming (Viladecans).
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Educació secundària obligatòria
Codi: 43004803. Centre: IES Andreu Nin (El
Vendrell).
Codi: 43004797. Centre: IES Baix Penedès
(El Vendrell).
Educació primària
Codi: 43000020. Centre: CEIP Sant MiquelZER La Parellada (Aiguamúrcia. Alt Camp).
Codi: 43005297. Centre: CEIP Joan Perucho-ZER Els Ceps (Albinyana).
Codi: 43000597. Centre: CEIP Ull del Vent
(La Bisbal del Penedès).
Codi: 43000615. Centre: CEIP L’Estel-ZER
Els Ceps (Bonastre).
Codi: 43001656. Centre: CEIP Teresa Godes i Domènech-ZER El Montmell (El
Montmell).
Codi: 43005595. Centre: CEIP La Parellada
(Santa Oliva).
Codi: 43004748. Centre: CEIP Àngel
Guimerà (El Vendrell).
Codi: 43006587. Centre: CEIP Àngels Garriga (El Vendrell).
Codi: 43008924. Centre: CEIP del Vendrell
(El Vendrell).
Codi: 43004736. Centre: CEIP Els Secallets
(El Vendrell).
Codi: 43004815. Centre: CEIP Pau Casals
(El Vendrell).
Comarca: Garraf
Zona d’adscripció: Vilanova i la Geltrú.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08045653. Centre: IES Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031681. Centre: IES Francesc
Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043693. Centre: IES Joaquim Mir
(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031711. Centre: IES Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú).
Educació primària
Codi: 08015399. Centre: CEIP Sant Nicolau
(Canyelles).
Codi: 08016811. Centre: CEIP Josep
Andreu-Charlie Rivel (Cubelles).
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Codi: 08031666. Centre: CEIP Canigó
(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043917. Centre: CEIP Cossetània
(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08061041. Centre: CEIP de Vilanova
i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08040412. Centre: CEIP El Margalló
(Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031484. Centre: CEIP Ginesta (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08034497. Centre: CEIP L’Aragai (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08039586. Centre: CEIP L’Arjau (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08043929. Centre: CEIP Llebetx (Vilanova i la Geltrú).
Codi: 08031472. Centre: CEIP Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú).
Comarca: Gironès
Zona d’adscripció: Girona 2.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17001723. Centre: IES Jaume Vicens
Vives (Girona).
Codi: 17004530. Centre: IES Santiago Sobrequés i Vidal (Girona).
Codi: 17001735. Centre: IES-SEP Montilivi
(Girona).
Educació primària
Codi: 17000032. Centre: CEIP Vilademany
(Aiguaviva).
Codi: 17001346. Centre: CEIP Forn d’Anells
(Fornells de la Selva).
Codi: 17001449. Centre: CEIP Annexa-Joan
Puigbert (Girona).
Codi: 17004694. Centre: CEIP Cassià Costal (Girona).
Codi: 17001954. Centre: CEIP de Vila-roja
(Girona).
Codi: 17001425. Centre: CEIP Eiximenis (Girona).
Codi: 17004347. Centre: CEIP Font de la
Pólvora (Girona).
Codi: 17006721. Centre: CEIP Girona Sud
(Girona).
Codi: 17001450. Centre: CEIP Joan Bruguera (Girona).
Codi: 17004529. Centre: CEIP Migdia
(Girona).
Codi: 17001516. Centre: CEIP Pla de Girona
(Girona).
Codi: 17001462. Centre: CEIP Verd (Girona).
Codi: 17002922. Centre: CEIP Santa Margarida (Quart).
Codi: 17004116. Centre: CEIP Madrenc
(Vilablareix).
Codi: 17001942. Centre: Sagrada Família
(Girona).

Comarca: Maresme
Zona d’adscripció: Arenys de Munt.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08034187. Centre: IES Domènec Perramon (Arenys de Munt).
Educació primària
Codi: 08000165. Centre: CEIP Sant Martí
(Arenys de Munt).
Codi: 08055890. Centre: CEIP Sobirans
(Arenys de Munt).
Zona d’adscripció: Vilassar de Dalt.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08040564. Centre: IES Jaume Almera (Vilassar de Dalt).
Educació primària
Codi: 08014905. Centre: CEIP L’Olivera (Cabrils).
Codi: 08061762. Centre: CEIP Mas Maria
(Cabrils).
Codi: 08026476. Centre: CEIP Francesc
Macià (Vilassar de Dalt).
Comarca: Pla de l’Estany
Zona d’adscripció: Banyoles.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17000330. Centre: IES Josep Brugulat (Banyoles).
Codi: 17000305. Centre: IES Pere Alsius i
Torrent (Banyoles).
Codi: 17006666. Centre: IES Pla de l’Estany (Banyoles).
Educació primària
Codi: 17000342. Centre: CEIP Baldiri Reixac
(Banyoles).
Codi: 17005182. Centre: CEIP Can Puig
(Banyoles).
Codi: 17006952. Centre: CEIP La Draga
(Banyoles).
Codi: 17000329. Centre: CEIP Pla de
l’Ametller (Banyoles).
Codi: 17000986. Centre: CEIP La Vall del
Terri (Cornellà del Terri).
Codi: 17001097. Centre: CEIP Carles de
Fortuny (Esponellà).
Codi: 17004827. Centre: CEIP Alzina Reclamadora (Fontcoberta).
Codi: 17002818. Centre: CEIP Frigolet-ZER
Les Goges (Porqueres).
Codi: 17002791. Centre: CEIP L’Entorn
(Porqueres).
Codi: 17003586. Centre: CEIP Roqueta-ZER
Les Goges (Sant Miquel de Campmajor).
Codi: 17003801. Centre: CEIP Bora GranZER Les Goges (Serinyà).
Codi: 17004153. Centre: CEIP de Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls).

Zona d’adscripció: Salt.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17003203. Centre: IES Salvador Espriu (Salt).
Codi: 17005388. Centre: IES Vallvera (Salt).
Educació primària
Codi: 17000408. Centre: CEIP Doctor Sobrequés (Bescanó).
Codi: 17004864. Centre: CEIP El Pla (Salt).
Codi: 17003215. Centre: CEIP La Farga
(Salt).
Codi: 17007919. Centre: CEIP Mas Masó
(Salt).
Codi: 17003151. Centre: CEIP Silvestre
Santaló (Salt).
Codi: 17005522. Centre: CEIP Veïnat (Salt).

Comarca: Selva
Zona d’adscripció: Blanes.
Educació secundària obligatòria
Codi: 17005731. Centre: IES S’Agulla (Blanes).
Codi: 17000551. Centre: IES Sa Palomera
(Blanes).
Codi: 17005662. Centre: IES Serrallarga
(Blanes).
Educació primària
Codi: 17007828. Centre: CEIP Can Borell
(Blanes).
Codi: 17000470. Centre: CEIP Carles Faust
(Blanes).
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Codi: 17000469. Centre: CEIP Joaquim
Ruyra (Blanes).
Codi: 17000548. Centre: CEIP Mossèn Joan
Batlle (Blanes).
Codi: 17004566. Centre: CEIP Napoleó
Soliva (Blanes).
Codi: 17005017. Centre: CEIP Quatre Vents
(Blanes).
Comarca: Tarragonès
Zona d’adscripció: Salou.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43007543. Centre: IES Jaume I
(Salou).
Educació primària
Codi: 43009451. Centre: CEIP de Salou
(Salou).
Codi: 43006393. Centre: CEIP Europa
(Salou).
Codi: 43004931. Centre: CEIP Santa Maria
del Mar (Salou).
Zona d’adscripció: Torredembarra.
Educació secundària obligatòria
Codi: 43006952. Centre: IES de Torredembarra (Torredembarra).
Codi: 43007661. Centre: IES Ramon de la
Torre (Torredembarra).
Educació primària
Codi: 43000251. Centre: CEIP La Portalada (Altafulla).
Codi: 43005364. Centre: CEIP Les Eres
(Creixell).
Codi: 43005467. Centre: CEIP Les Codinetes-ZER Baix Gaià (La Nou de Gaià).
Codi: 43005145. Centre: CEIP Els Ametllers-ZER Baix Gaià (La Pobla de Montornès).
Codi: 43005157. Centre: CEIP MontoliuZER Baix Gaià (La Riera de Gaià).
Codi: 43002776. Centre: CEIP Salvador Espriu (Roda de Barà).
Codi: 43005662. Centre: CEIP Josep NinZER Baix Gaià (Salomó).
Codi: 43003884. Centre: CEIP Antoni Roig
(Torredembarra).
Codi: 43009242. Centre: CEIP de Torredembarra (Torredembarra).
Codi: 43006851. Centre: CEIP Molí de Vent
(Torredembarra).
Comarca: Vallès Occidental
Zona d’adscripció: Sabadell 5.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08024741. Centre: IES Escola Industrial (Sabadell).
Codi: 08042020. Centre: IES Vallès (Sabadell).
Educació primària
Codi: 08055889. Centre: CEIP Carme SimóSant Gregori (Sabadell).
Codi: 08038582. Centre: CEIP Catalunya
(Sabadell).
Codi: 08023931. Centre: CEIP Enric Casassas (Sabadell).
Codi: 08023979. Centre: CEIP Joan Montllor
(Sabadell).
Codi: 08043383. Centre: CEIP Nostra Llar
(Sabadell).
Codi: 08043954. Centre: CEIP Ribatallada
(Sabadell).
Codi: 08024030. Centre: CEIP Samuntada
(Sabadell).
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Comarca: Vallès Oriental
Zona d’adscripció: Bigues i Riells.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08060915. Centre: IES de Bigues i Riells (Bigues i Riells).

Codi: 08045598. Centre: CEIP Mil·lenari
(Cardedeu).
Codi: 08015454. Centre: CEIP Ramon Macip-Dolors Granés (Cardedeu).

Educació primària
Codi: 08028102. Centre: CEIP Ronçana
(Santa Eulàlia de Ronçana).

Zona d’adscripció: les Franqueses del
Vallès.

ANNEX 3

Educació primària
Codi: 08014747. Centre: CEIP El Turó (Bigues i Riells).

Educació secundària obligatòria
Codi: 08052906. Centre: IES Lauro (Les
Franqueses del Vallès).

Zona d’adscripció: Cardedeu.

Educació primària
Codi: 08059780. Centre: CEIP BellavistaJoan Camps i Giró (Les Franqueses del
Vallès).
Codi: 08060939. Centre: CEIP Guerau de
Liost (Les Franqueses del Vallès).
Codi: 08017271. Centre: CEIP Joan Sanpera i Torras (Les Franqueses del Vallès).

Educació secundària obligatòria
Codi: 08036391. Centre: IES Arquitecte
Manuel Raspall (Cardedeu).
Codi: 08054401. Centre: IES El Sui (Cardedeu).
Educació primària
Codi: 08015375. Centre: CEIP l’Estelada
(Cànoves i Samalús).
Codi: 08039690. Centre: CEIP Germans
Corbella (Cardedeu).
Codi: 08053455. Centre: CEIP Les Aigües
(Cardedeu).

Zona d’adscripció: Santa Eulàlia de Ronçana.
Educació secundària obligatòria
Codi: 08036998. Centre: IES La Vall de Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana).

Adscripció d’Educació primària a Educació
secundària obligatòria
Centre concertat d’Educació primària.
Codi: 08000670. Centre: Nuestra Señora de
la Salud (Badalona. Barcelonès).
Centre concertat d’Educació secundària
obligatòria.
Codi: 08001108. Centre: Mare de Déu de
l’Assumpció (Badalona. Barcelonès).
Centre concertat d’Educació primària.
Codi: 08023463. Centre: Mare de Déu del
Roser (Ripollet. Vallès Occidental).
Centre concertat d’Educació secundària
obligatòria.
Codi: 08023475. Centre: Sant Gabriel
(Ripollet. Vallès Occidental).
(04.058.046)
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