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RESOLUCIÓ EDC/1923/2004, de 2 de ju-
liol, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de l’institut d’educació secundària
l’Alt Berguedà, de Bagà.

L’institut d’educació secundària l’Alt Ber-
guedà, de Bagà, amb número de codi
08052891, ha ocupat provisionalment l’edi-
fici situat al pg. Gibellàs, 1, de Bagà.

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels serveis territorials correspo-
nents,

Resolc:

Traslladar l’institut d’educació secundà-
ria l’Alt Berguedà, de Bagà, amb número de
codi 08052891, a l’av. Salarich, 29, de Bagà,
amb efectes acadèmics i administratius des
del 8 de gener de 2004.

Els Serveis Territorials a Barcelona II (co-
marques) prendran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

Barcelona, 2 de juliol de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.160.012)

RESOLUCIÓ EDC/1924/2004, de 29 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Freta, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Freta, de Mataró, en petició
d’autorització d’obertura de la modalitat de
ciències i tecnologia dels ensenyaments de
batxillerat, de reducció de la capacitat dels
ensenyaments de batxillerat i obertura dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà i de grau superior, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
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23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments esco lars  de règ im genera l  no
universitaris; el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de l’orde-
nació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Freta, de Mataró, per obertura de la mo-
dalitat de ciències i tecnologia dels ense-
nyaments de batxillerat, reducció de la ca-
pacitat dels ensenyaments de batxillerat i
obertura dels ensenyaments de formació
professional de grau mitjà i de grau supe-
rior, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

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

Barcelona, 29 de juny de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08034141.
Denominació: Freta.
Adreça: Pg. Rocafonda, 45-47.
Titular: Escoles Freta, SL.
NIF: B60393758.

S’autoritza la reducció de la capacitat dels
ensenyaments de batxillerat, en 19 llocs es-
colars, amb efectes a partir de la fi del curs
2003-04.

S’autoritza la modalitat de ciències i tecno-
logia dels ensenyaments de batxillerat, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments de
formació professional de grau superior, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-05.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs

escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
121 llocs escolars en les modalitats de ci-
ències i tecnologia i humanitats i ciències
socials.

FP de grau mitjà:
Família administració:
Cicle formatiu de gestió administrativa,

amb 1 grup amb capacitat per a 30 llocs
escolars.

Família sanitat:
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

meria, amb 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia, amb 1 grup
amb capacitat per a 30 llocs escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

FP de grau superior:
Família sanitat:
Cicle formatiu de laboratori i diagnòstic

clínic, amb 2 grups amb capacitat per a 40
llocs escolars.

Cicle formatiu de documentació sanitària,
amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

Família serveis socioculturals i a la comu-
nitat:

Cicle formatiu d’educació infantil, amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.

(04.154.122)

RESOLUCIÓ EDC/1925/2004, de 23 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Cultural, de Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Cultural, de Badalona, en
petició d’autorització d’ampliació d’unitats
de l’etapa d’educació preescolar, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació; el Reial decret 828/
2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen
els aspectes educatius bàsics de l’educa-
ció preescolar, i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Cultural, de Badalona, per ampliació d’uni-
tats de l’etapa d’educació preescolar, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen 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 juny de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08000864.
Denominació: Cultural.
Adreça: Pi i Gibert, 29-31.
Titular: Institució Pedagògica Betulo, SL.
NIF: B08475493.

S’autor i tza l ’ampl iació d’uni tats de
l’etapa d’educació preescolar, amb 1
unitat amb capacitat per a 20 llocs esco-
lars i amb efectes a partir de l’inici del
curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació ge-
neralitzada de l’etapa de l’educació pre-
escolar el centre impartirà el currículum
de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
4 unitats amb capacitat per a 61 llocs es-

colars situades al ptge. Pi i Gibert, 30-32.
Educació infantil
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars, situades al ptge. Pi i Gibert, 30-
32.

Educació primària:
12 unitats amb capacitat per a 300

llocs escolars, situades al ptge. Pi i Gi-
bert, 25 i 29-31 i ctra. de Mena, 32-34 i
36-38.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 uni-

tats de primer cicle amb capacitat per a
120 llocs escolars i 4 unitats de segon
cicle amb capacitat per a 120 llocs es-
colars, situades al ptge. Pi i Gibert, 29-
31 i 39 i ctra. de Mena, 32-34.

(04.175.018)

RESOLUCIÓ EDC/1926/2004, de 8 de
juny, per la qual s’autoritza la modifica-
ció de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat L’Annunciata, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
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Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat L’Annunciata de Lleida, en
petició d’autorització d’ampliació dels en-
senyaments d’educació preescolar, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general; el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
L’Annunciata de Lleida, per ampliació dels
ensenyaments d’educació preescolar, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Lleida, 8 de juny de 2004

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

A. Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi: 25002222.
Denominació: L’Annunciata.
Adreça: c. Vallcalent, 40.
Titular: Dominiques de l’Annunciata.
NIF: Q2500267F.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
d’educació preescolar següent:

3 unitats amb 41 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
2003-2004:
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb 41
llocs escolars.

Educació infantil: 6 unitats amb 150 llocs
escolars.

Educació primària: 12 unitats amb 300
llocs escolars

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb 240 llocs escolars

Batxillerat en les modalitats
Ciències i tecnologia: 2 unitats amb 70

llocs escolars
Humanitats i ciències socials: 2 unitats

amb 70 llocs escolars

(04.139.018)

RESOLUCIÓ EDC/1922/2004, de 2 de ju-
liol, per la qual es fan públiques les adjudi-
cacions definitives de 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 defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Edu-
cació.

Número d’expedient: 0365/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei d’impressió de
les “Proves d’avaluació de les competènci-
es bàsiques als alumnes de cicle mitjà de
l’educació primària”.
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 116.148,00
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4071, de 16.2.2004.
Data d’adjudicació: 10 de març de 2004
Contractista: Printing Súria, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 72.698,50 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0175/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: obres d’adequació de
les dependències de l’edifici del carrer Onofre
Arnau, 32, de Mataró, destinat a ser la nova
seu de l’Oficina Territorial del Maresme.
Tipus de contracte: obres.
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació: 172.799,43
euros, IVA inclòs.
Publicat al DOGC núm.: 4094, de 18.3.2004.
Data d’adjudicació: 23 d’abril de 2004.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 160.530,67 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 2 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.160.034)

RESOLUCIÓ EDC/1954/2004, de 6 de ju-
liol, per la qual es disposa l’inici d’activitats
d’un institut d’educació secundària de les
Masies de Voltregà.

Mitjançant el Decret 281/2004, d’11 de
maig (DOGC núm. 4132, de 13.5.2004), es
va crear un institut d’educació secundària a
les Masies de Voltregà.

Per tal de posar en funcionament aquest
centre i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:
—1 Reconèixer a l’institut d’educació secun-
dària que consta a l’annex d’aquesta Resolu-
ció l’inici de les seves activitats administrati-
ves des de l’1 de juliol de 2003, amb els ter-
mes que s’hi especifiquen.
—2 Els efectes acadèmics i administratius
dels ensenyaments que s’implanten són des
de l’inici del curs escolar 2003-2004.
—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquest nou centre docent públic.

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

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

Barcelona, 6 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
Serveis Territorials d’Educació a Barcelona
II (comarques)
Comarca: Osona.
Unitat de població: La Gleva.
Municipi: Les Masies de Voltregà.
Codi de centre: 08060976.
Adreça: av. Despujol, 7-9.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten: educació
secundària obligatòria.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica del Voltreganès.
(04.163.132)
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RESOLUCIÓ EDC/1955/2004, de 6 de ju-
liol, per la qual es dóna publicitat a la reso-
lució de 19 de maig de 2004 de l’expedient
de revocació d’autorització tramitat al cen-
tre docent de titularitat privada escola de
dansa Bots, de Sabadell.

Per resolució de 20 de febrer de 2004, el
director general de Centres Docents va
acordar incoar un expedient de revocació
de l’autorització al centre docent de titula-
ritat privada escola de dansa Bots, de
Sabadell, per incompliment dels requisits
mínims de l’autorització del centre.

L’esmentat expedient es va tramitar
d’acord amb el procediment aplicable.

Per resolució de 19 de maig de 2004 es
va resoldre l’expedient incoat per resolu-
ció de 20 de febrer de 2004, revocant l’au-
torització d’obertura i funcionament de
l’escola de dansa de titularitat privada
Bots, de Sabadell, amb número de codi
08059366, atorgada per la resolució de 8
de maig de 2000 (DOGC núm. 3146, de
24.5.2000), per modificació de les condi-
cions de l’escola, sense l’aprovació prè-
via de la corresponent modificació de l’au-
torització d’obertura.

Atès que l’article 23.3 del Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats, estableix que
les resolucions sobre l’extinció de l’autorit-
zació dels centres docents privats s’han de
publicar al DOGC i a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la resolució de 19 de
maig de 2004, per la qual es revoca l’auto-
rització d’obertura i funcionament a l’escola
de dansa de titularitat privada Bots, de
Sabadell, amb número de codi 08059366,
atorgada per resolució de 8 de maig de 2000,
per modificació de les condicions de l’escola,
sense l’aprovació prèvia de la corresponent
modificació de l’autorització d’obertura.

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

Barcelona, 6 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.163.108)

RESOLUCIÓ EDC/1956/2004, de 2 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Abad Oliba, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Abad Oliba, de Barcelona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,

de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació;
el Reial decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general; el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització 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’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Abad Oliba, de Barcelona, per canvi de ti-
tularitat, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen 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, 2 de juliol de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08014048.
Denominació: Abad Oliba.
Adreça: av. Pearson, 9.
Titular: Fundación Universitària San Pablo.
NIF: G28423275.

S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de la Fundació Abad Oliba amb
NIF G08716128, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació secundària:
Batxillerat: 14 unitats amb 463 llocs es-

colars en les modalitats d’arts, humanitats
i ciències socials, i ciències i tecnologia.

Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu de se-

cretariat amb 1 grup amb capacitat per a
25 llocs escolars i cicle formatiu d’adminis-
tració i finances amb 2 grups amb capaci-

tat per a 50 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 25 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting: cicle forma-
tiu de comerç internacional amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars i cicle
formatiu de gestió comercial i màrqueting
amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 25 llocs escolars.

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 50 llocs escolars,
i cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars; en cap cas
un grup no superarà els 25 llocs escolars.

(04.160.013)

RESOLUCIÓ EDC/1957/2004, d’1 de juli-
ol, de disminució del nombre d’unitats con-
certades del centre docent privat Comerci-
al Català, de Barcelona.

Per Resolució de 4 de setembre de 2003
(DOGC núm. 3994, de 23.10.2003), que va
estimar els recursos de reposició interpo-
sats pel centre Comercial Català contra les
resolucions ENS/1363/2003, de 12 de
maig, i ENS/2015/2003, de 25 de juny, es
va aprovar al centre indicat, entre d’altres,
el concert educatiu per a dues unitats de
primer curs i una unitat de segon curs del
cicle formatiu de grau superior d’educació
infantil (CFPS 1752).

Atès que el centre indicat ha sol·licitat la
reducció del concert educatiu d’una unitat
de primer curs d’aquest cicle formatiu i que
s’ha comprovat que el nombre d’alumnes
matriculats no és suficient per concertar
aquest cicle, cal deixar sense efectes la
concertació d’aquesta unitat.

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

Resolc:

—1 Disminuir una unitat concertada de pri-
mer curs del cicle formatiu de grau superior
d’educació infantil (CFPS 1752) del centre
docent privat Comercial Català, de Bar-
celona, amb codi 08044909.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003-2004.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació,
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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 conve-
nient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.155.154)

RESOLUCIÓ EDC/1958/2004, d’1 de juli-
ol, de revocació parcial de la subvenció
atorgada al centre docent privat Auxilia, de
Barcelona, per al finançament de despeses
de personal dels serveis de menjador, es-
barjo i transport.

D’acord amb l’annex 1 de la Resolució
ENS/3667/2003, de 27 de novembre (DOGC
núm. 4024, de 4.12.2003), per la qual es
resol el concurs públic per a la concessió de
subvencions per al finançament de despe-
ses de personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres docents
concertats d’educació especial, es va ator-
gar al centre docent privat d’educació espe-
cial Auxilia, de Barcelona, una subvenció de
10,7 monitors de menjador, 6,4 monitors
d’esbarjo i 4 monitors de transport.

Atès que el Departament d’Educació ha
contractat el servei de transport amb el
monitor inclòs, i que per tant, el centre no
ha abonat la despesa que comporta la con-
tractació d’aquest personal, cal revocar la
subvenció atorgada per aquest concepte,
a petició del propi centre.

D’acord amb els articles 99 i 100 del Text
refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Revocar la subvenció corresponent a 4
monitors de transport, atorgada al centre
docent privat concertat d’educació espe-
cial Auxilia, de Barcelona, per la Resolució
ENS/3667/2003, de 27 de novembre, per
la qual es resol el concurs públic per a la
concessió de subvencions per al finança-
ment de despeses de personal dels serveis
de menjador, esbarjo i transport, en el sentit
que s’especifica en l’annex d’aquesta Re-
solució.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs

contenciós administratiu, davant 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 públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 1 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Comarca del Barcelonès

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Subvenció atorgada per la Resolució ENS/
3667/2003, de 27 de novembre.

Monitors subvencionats:
Menjador: 10,7.
Esbarjo: 6,4.
Transport: 4.
Import atorgat: 83.294,28 euros.

Subvenció definitivament atorgada.
Monitors subvencionats:
Menjador: 10,7.
Esbarjo: 6,4.
Import atorgat: 52.750,76 euros.

(04.155.158)

RESOLUCIÓ EDC/1951/2004, de 9 de ju-
liol, per la qual es declaren aptes a la fase
de pràctiques i aprovats en el procediment
selectiu corresponent els aspirants nome-
nats funcionaris en pràctiques en diversos
cossos docents.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció ENS/19/2003, de 13 de gener (DOGC
núm. 3801, de 16.1.2003), per la qual es
va obrir convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de places de fun-
cionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats, els aspirants han efec-
tuat el període de pràctiques corresponent,
regulat per la Resolució ENS/2204/2003,
de 15 de jul iol (DOGC núm. 3930, de
22.7.2003).

Atès que la citada Resolució ENS/19/
2003, de 13 de gener, disposa a la base 12
que el Departament d’Educació procedirà a
publicar la llista definitiva de seleccionats en
el procés selectiu en acabar la fase de pràc-
tiques, cal fer les declaracions escaients,
tenint en compte que les comissions quali-
ficadores, constituïdes a l’empara del que
disposa la Resolució ENS/2204/2003, de 15
de juliol, han avaluat i qualificat la fase de
pràctiques dels que l’han efectuada durant
el curs acadèmic 2003-2004.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro-
posta de la Direcció General de Recursos
Humans,

Resolc:

—1 Declarar apta en la fase de pràctiques
i aprovada en el procediment selectiu
convocat per la Resolució ENS/3/2002, de
8 de gener (DOGC núm. 3554, de
16.1.2002), la senyora Marta Queralt Forn,
amb DNI 046779734B, aspirant nomena-
da funcionària en pràctiques del cos de
mestres en l’especialitat d’educació física
per la Resolució ENS/2585/2002, de 4 de
setembre (DOGC núm. 3723, de 19.9.2002),
que no va poder ser avaluada amb la seva
promoció atès que durant el curs acadè-
mic 2002-2003 va prestar serveis inferiors
a sis mesos.

—2 Declarar aptes i aprovats en el procés
selectiu corresponent els aspirants nome-
nat funcionaris en pràctiques del cos de
mestres, del cos de professors d’ensenya-
ment secundari, del cos de professors tèc-
nics de formació professional i del cos de
professos d’escoles oficials d’idiomes per
Resolució ENS/2994/2003, de 3 d’octubre
(DOGC núm. 3986, de 13.10.2003), llevat
dels casos que s’especifiquen en els punts
següents.

—3 L’aspirant que es detalla a l’annex 1
no ha estat avaluada del període de pràc-
tiques per tenir concedit l’ajornament de la
fase de pràctiques durant el curs acadèmic
2003-2004.

—4 Els aspirants que es detallen a l’an-
nex 2 d’aquesta Resolució, que han pres-
tat serveis durant un període inferior a sis
mesos, establert a la base 14 de la Reso-
lució ENS/2204/2003, de 15 de juliol, de
regulació de la fase de pràctiques, no han
estat es avaluats durant el curs acadèmic
2003-2004 per causes justificades, i en
conseqüència hauran de repetir la fase de
pràctiques durant el curs acadèmic 2004-
2005.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, davant la con-
sellera d’Educació, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, segons el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin oportú per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 9 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
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ANNEX 1

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Especialitat: francès.
Cognoms i nom: Salle-Phelippes, Edith.
NIE: X2189975F.

ANNEX 2

Cos de mestres

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Pons Prats, M. Neus.
NIF: 043416329B.

Especialitat: educació infantil.
Cognoms i nom: Serret Bella, Núria.
NIF: 078084895X.

Especialitat: música.
Cognoms i nom: Castro López, M. Carmen.
NIF: 046638816Z.

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Especialitat: tecnologia.
Cognoms i nom: Font Ibars, Antònia.
NIF: 078077379S.

(04.191.065)

RESOLUCIÓ EDC/1952/2004, de 12 de
juliol, de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris per al curs
2004-2005.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), sobre
la regulació de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a perso-
nal interí docent, estableix, per tal de cobrir-
ne les necessitats, la convocatòria de con-
curs públic de mèrits per formar part de la
borsa de treball del personal interí docent,
segons les necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com
a interí d’algun cos docent no universitari a
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries
de concurs públic que ha realitzat el De-
partament d’Educació des del mes de se-
tembre de 1996 per formar part de la llista
d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat, i que
encara no han estat nomenats com a per-
sonal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. A cada curs s’hi

afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa de prou aspirants d’aquesta llis-
ta, o bé el nombre d’aquests es considera
insuficient per cobrir les necessitats que es
puguin donar durant el curs, cal disposar
de nous candidats per tal de completar el
segon bloc de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat per al curs 2004-2005.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Educació per
al curs 2004-2005, per a les especialitats
que s’indiquen tot seguit:

Codi Especialitat

Cos de mestres
ALL Audició i llenguatge
EES Educació especial
INF Educació infantil
PAN Educació primària, anglès
PEF Educació primària, educació física
PFR Educació primària, francès
PMU Educació primària, música
PRI Educació primària

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari
AL Alemany
AN Anglès
AR Aranès
CLA Cultura clàssica
CN Biologia i geologia
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FI Filosofia
FQ Física i química
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
LC L. catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
TEC Tecnologia
501 Administració d’empreses
502 Anàlisi i química industrial
503 Assessoria i processos d’imatge

personal
504 Construccions civils i edificació
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de mante-

niment de vehicles
512 Organització i projectes de fabrica-

ció mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
517 Processos diagnòstics clínics i pro-

ductes ortoprotètics
518 Processos sanitaris
519 Processos i mitjans de comunicació
520 Processos i productes de tèxtil, con-

fecció i pell

Codi Especialitat

522 Processos i productes d’arts gràfi-
ques

523 Processos i productes de fusta i mo-
bles

524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment d’equips

tèrmics i fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
608 Laboratori
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de mà-

quines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació

mecànica
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic clínic i

ortoprotètics
620 Procediments sanitaris i assistenci-

als
621 Processos comercials
622 Processos de gestió administrativa
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadura
629 Tècniques i procediments d’imatge

i so

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny
701 Ceràmica
707 Dibuix artístic i color
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d’interiors
710 Disseny de moda
712 Disseny gràfic
715 Fotografia
716 Història de l’art
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vi-

dre
720 Materials i tecnologia: disseny
721 Mitjans audiovisuals
722 Mitjans informàtics
723 Organització industrial i legislació
724 Vidre
725 Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny
804 Daurat i policromia
808 Fotografia i processos de reproduc-

ció
810 Motlles i reproduccions
811 Musivària
813 Tècniques ceràmiques
816 Tècniques d’orfebreria i plateria
818 Tècniques del metall
819 Tècniques murals

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes
133 Alemany
134 Àrab
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Codi Especialitat

135 Italià
136 Japonès
137 Portuguès
138 Rus
191 Grec modern
192 Francès
193 Anglès

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora general
de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals si-
gui d’aplicació la lliure circulació de treba-
lladors en els termes en què s’hagi definit al
tractat de constitució de la Unió Europea,
en virtut dels tractats internacionals signats
per la Unió Europea i ratificats per l’Estat
espanyol, o estar inclòs en algun dels su-
pòsits que preveu la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sec-
tors de la funció pública dels nacionals dels
estats membres de la Comunitat Europea,
modificada per la Llei 55/1999, de 29 de de-
sembre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat expe-
dient disciplinari del servei de cap de les ad-
ministracions públiques, ni trobar-se inhabili-
tat per a l’exercici de les funcions públiques,
d’acord amb el que s’especifica a l’annex 3.
Els aspirants amb nacionalitat no espanyola
hauran d’acreditar igualment que no es tro-
ben sotmesos a cap sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l’accés a la
funció pública en el seu estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari i cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.

f) Estar en possessió del títol d’especia-
lització didàctica o equivalent.

D’acord amb la disposició addicional pri-
mera del Reial decret 118/2004, de 23 de
gener, pel qual es regula el títol d’especia-
lització didàctica, són equivalents a aquests
efectes els certificats i títols següents:

1. Els certificats d’aptitud pedagògica in-
closos a l’apartat 1 de la disposició addici-
onal esmentada.

2. Els títols obtinguts mitjançant la realit-
zació i superació de cursos de qualificació
pedagògica organitzats o autoritzats amb

posterioritat a la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre.

Estan dispensats de la possessió d’a-
quest títol els que posseeixin el títol de
mestre, diplomat en professorat d’educació
general bàsica, mestre d’ensenyament pri-
mari o el de llicenciat en pedagogia.

D’acord amb la disposició transitòria pri-
mera del Reial decret 118/2004, de 23 de
gener, l’acreditació d’una experiència do-
cent prèvia durant dos cursos acadèmics
o, en el seu defecte, durant 12 mesos exer-
cits en períodes discontinus, en centres pú-
blics o privats d’ensenyaments reglats de-
gudament autoritzats, als que es refereix la
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Així mateix, d’acord amb la disposició
transitòria tercera del Reial decret 118/2004,
de 23 de gener, fins a l’1 de setembre de
2005 no serà exigible la possessió del títol
d’especialització didàctica en les especiali-
tats de tecnologia, les corresponents als
diferents ensenyaments de formació profes-
sional, les corresponents al cos de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes, cos de
professors d’arts plàstiques i disseny i cos
de mestres de taller d’arts plàstiques i dis-
seny.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral
i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb
el que estableix el Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les dues
llengües oficials a Catalunya que es reque-
reix per a la provisió de llocs de treball dels
centres públics d’ensenyament no univer-
sitari de Catalunya dependents del Depar-
tament d’Educació i l’Ordre PRE/228/2004,
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de co-
neixements de català de la Secretaria de
Política Lingüística.

h) Tenir la capacitació corresponent per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi el
lloc de treball que s’hagi d’ocupar d’acord
amb l’annex del Decret 133/2001, de 29 de
maig, i amb l’annex 2 de l’Ordre ENS/131/
2004, de 26 d’abril, per al qual es modifica
l’annex de la taula de titulacions del Decret
133/2001, de 29 de maig.

En aquest sentit, les titulacions de tècnic
superior d’arts plàstiques i disseny i de gra-
duat d’arts aplicades incloses a l’annex 2 de
l’Ordre esmentada per ser declarades equi-
valents, a efectes de docència, a les titulaci-
ons exigides amb caràcter general requerei-
xen un mínim de dos anys d’experiència
professional en un camp laboral relacionat
amb l’especialitat a la qual s’aspira.

El compliment dels requisits esmentats
s’entendrà que s’han de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la finalització
del curs 2004-2005.

—4 Els qui desitgin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, als
serveis territorials i a la seu central del
Departament d’Educació. No obstant això,
per evitar possibles demores en la seva tra-
mitació, és preferible que es presenti als
serveis territorials demanats com a prefe-
rent. La sol·licitud es trobarà a disposició

de les persones interessades als llocs es-
mentats i també podrà ser impresa a través
d’Internet a la web del Departament d’Edu-
cació http://www.gencat.net/ense, i caldrà
emplenar-la segons les instruccions que hi
ha a la pàgina 2 d’aquesta. La sol·licitud
haurà d’anar acompanyada del full de do-
cumentació justificativa dels requisits on es
consignaran els documents que es presen-
ten per justificar que es reuneixen els requi-
sits exigits d’acord amb el que s’especifica
a l’annex 2, així com del full de mèrits al·le-
gats i puntuació assignada, on hi constaran
els mèrits que s’al·leguen d’acord amb el
barem de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Les adreces dels serveis territorials del
Departament d’Educació són les següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71,
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona.

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: c. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Providència, 5 i 9,

43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja
ser nomenat.

b) L’especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Els serveis territorials on vol prestar
serveis, amb indicació del que s’escull com
a preferent.

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC
fins al dia 31 de juliol de 2004, ambdós
inclosos.

—7 Transcorregut el termini de presentació
de sol·licituds, els serveis territorials que en
cada cas hagin estat demanats com a prefe-
rent revisarà i comprovarà la documentació que
hagin aportat les persones interessades justi-
ficativa de reunir els requisits exigits, i valorarà
els mèrits que hagin al·legat els aspirants
d’acord amb el barem de l’annex 1, i els assig-
narà la puntuació que els correspongui.

—8 Durant el mes d’octubre de 2004, la
Direcció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara apro-
vada la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Educació i als seus serveis territorials i
que podrà consultar-se a Internet a la web
de l  Depar tament  d’Educac ió ht tp: / /
www.gencat.net/ense, els aspirants hi figu-
raran per ordre alfabètic de cognoms i per
ordre de puntuació, i hi constaran almenys
les dades següents:
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Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupa a la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants ad-
mesos i exclosos a la seu del Departament
d’Educació i als seus serveis territorials, per
tal que les persones interessades puguin
formular les reclamacions que creguin opor-
tunes davant els serveis territorials que
hagin demanat com a preferent o presen-
tar documentació justificativa de mèrits ja
al·legats en la sol·licitud de participació,
sempre que aquests hagin estat assolits
fins a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà, o no, la nova
documentació justificativa lliurada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substituci-
ons en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris
dependents del Departament d’Educació
per al curs 2004-2005. La llista esmentada
s’exposarà a la seu del Departament d’Edu-
cació i als seus serveis territorials durant el
mes de novembre de 2004 i també podrà
consultar-se a Internet a la web del Depar-
tament d’Educació: http://www.gencat.net/
ense.

Amb la publicació de la llista definitiva
s’entendran resoltes, a tots els efectes, les
reclamacions presentades contra la llista
provisional i es consideraran efectuades les
notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les perso-
nes interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la pun-
tuació total obtinguda es produeixin empats,
aquests es resoldran atenent successiva-
ment els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

c) Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2004-2005, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2004-2005.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius, se li res-
cindirà el nomenament, amb l’audiència
prèvia a l’interessat, i, si escau, es passarà
el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-
titucions, amb indicació del que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2004-2005.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de delega-
cions territorials sol·licitades, ampliant o
reduint els àmbits demanats, sense que
aquesta modificació impliqui la renúncia a
formar part de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat.

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

—16 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
s’estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, els serveis
territorials oferiran als que la posseeixin i no
l’hagin demanada, la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de lloc.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-

carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 Per tal de garantir la capacitació
per impartir determinats crèdits dels ci-
cles formatius, el Departament d’Educa-
ció podrà establir la superació d’una pro-
va que certifiqui la idoneïtat de la perso-
na que ha d’ocupar una vacant o una
substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d’ensenyaments secun-
daris
507 Informàtica

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
609 Manteniment de vehicles
614 Operacions i equips d’elaboració de

productes alimentaris
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d’imatge

i so
Les persones que acreditin una experièn-

cia docent prèvia en l’especialitat correspo-
nent de 6 mesos en centres públics depen-
dents del  Departament d’Educació o
acreditin documentalment una experiència
en el món laboral o formació específica en
el camp corresponent no hauran de realit-
zar aquesta prova.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic,
una durada aproximada de 4 hores i la re-
alitzarà una comissió avaluadora integrada
per un inspector d’Educació de l’àrea de
formació professional i dos professors fun-
cionaris de l’especialitat designats per la
Direcció General de Recursos Humans a
proposta de la Direcció General de Forma-
ció Professional.

Les persones que no superin la prova,
sempre que puguin impartir altres especia-
litats, romandran a la borsa de treball de
personal interí docent només per aquestes
altres especialitats.

També es podrà establir la superació d’una
prova per ocupar vacants i substitucions en
escoles oficials d’idiomes i escoles d’arts apli-
cades i oficis artístics, sempre que les per-
sones que han d’ocupar aquestes places no
hagin prestat serveis en escoles oficials d’idi-
omes i en escoles d’arts aplicades i oficis ar-
tístics respectivament, dependents del De-
partament d’Educació durant un mínim de 6
mesos en l’especialitat.

—18 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, no acceptar la destinació
adjudicada, no assistir als actes públics de
nomenaments sense causa justificada quan
s’estigui obligat a assistir-hi, així com no
prendre possessió del lloc de treball adjudi-
cat en els terminis previstos sense causa
justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment o
per incompliment greu dels deures i les
obligacions derivats de les funcions pròpi-
es del lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
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nomenament, el docent que hagi mostrat un
rendiment insuficient que no comporti inhi-
bició o una evident i documentada manca
de capacitat per ocupar el lloc de treball i
que impedeixi complir les funcions assigna-
des, mitjançant expedient administratiu
contradictori i no disciplinari, un cop escol-
tada la junta de personal docent correspo-
nent.

—19 Quan els serveis territorials adjudi-
quin un lloc de treball al professorat nome-
nat per cobrir substitucions en règim d’in-
terinitat, aquest rebrà una credencial de no-
menament on s’especificaran les dates
d’inici i cessament previstes, l’especialitat
del lloc de treball que ocuparà al centre
docent, i el motiu que ha originat la vacant.
Les dates especificades a la credencial no
les podrà modificar unilateralment l’Adminis-
tració, llevat dels casos en què es produeixi
una reincorporació anticipada d’un funcio-
nari, la qual cosa provocarà el cessament
del professorat nomenat.

—20 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc de
treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un
segon lloc de treball o l’exercici d’un segon
càrrec o activitat al sector públic o privat
requerirà la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que només s’atorgarà en els
casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generali-
tat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

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

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

Barcelona, 12 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu, 5
punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu,
0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o
certif icació expedida pel director/a del
centre corresponent, amb el vistiplau de la
Inspecció d’Ensenyament, o pel cap del
servei de personal dels serveis territorials
corresponents, o bé pel secretari/ària del
col·legi de doctors i llicenciats o d’altres
col·legis professionals, sempre que aques-
ta certificació pugui ser emesa d’acord amb
els seus estatuts. Els serveis prestats a l’es-
tranger s’acreditaran mitjançant certificats
expedits pels ministeris d’educació dels
països respectius, degudament traduïts a
qualsevol de les dues llengües oficials a
Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departa-
ment d’Educació s’haurà d’acreditar la data
de finalització de la prestació del servei
mitjançant una diligència de cessament, una
certificació d’empresa o algun altre docu-
ment oficial on consti aquesta informació.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als
becaris de formació de docència i recerca
com a experiència docent, caldria que la
universitat on els ha prestat certifiqués que
estan en possessió de totes i cadascuna de
les facultats pròpies dels docents (que im-
parteixen la totalitat de la matèria d’un curs,
que avaluen els alumnes de la matèria es-
mentada i que signen les actes correspo-
nents).

En els dos subapartats esmentats com-
puten com a serveis docents els prestats
com a educador en llars d’infants.

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·-

legat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

dèmica original o fotocòpia compulsada en
la qual es facin constar les puntuacions
obtingudes en totes les assignatures i cur-
sos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica no hi figurin les ex-
pressions numèriques completes, s’aplicaran
les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.
En el cas que a l’expedient acadèmic es

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

Les qualificacions amb l’expressió literal
de bé es consideraran equivalents a 6 punts
i les que tinguin l’expressió literal de conva-
lidat o convalidada, o d’apte o apta, seran
equivalents a 5 punts.

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió d’assignatura adaptada, caldrà
aportar la certificació acadèmica acreditati-
va de la puntuació obtinguda en el moment
de cursar l’assignatura segons l’antic pla
d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat la fase docent i
la fase investigadora del doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del doctorat mateix (apartat 2.2.1).

Documents just i f icat ius: cert i f icació
acadèmica on consti la superació de tots
els cursos de doctorat i/o fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas,
de la certificació d’abonament dels drets
d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries dife-
rents de l’al·legada com a requisit de titula-
ció previst al punt 3.e) d’aquesta Resolu-
ció:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Quan la certificació acadèmica correspon-
gui a una titulació de segon cicle haurà d’es-
mentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol amb especificació de les
hores de durada. Si en el títol no hi consten
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les hores, certificació acreditativa expedida
per l’organisme o centre corresponent, on
constin les hores de durada, juntament amb
una fotocòpia compulsada del títol o del
rebut que acrediti el pagament corresponent
a la seva expedició. En qualsevol cas és im-
prescindible especificar les hores de dura-
da del postgrau o màster.

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Educació o del de
Benestar i Família o bé organitzades per les
universitats o reconegudes pel Departament
d’Educació, o organitzades o reconegudes
per altres comunitats autònomes amb ple-
nes competències educatives, o pel Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

Exclusivament per a l’especialitat de mú-
sica, es valoraran en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de
música.

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

En cap cas no podran ser valorats mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadè-
mic.

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionali-
tat o, si hi manca, una fotocòpia del passa-
port.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot
cas, fotocòpia compulsada acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la
convocatòria en què es van acabar, o bé una

certificació que acrediti la realització i convo-
catòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.
També podrà justificar-se mitjançant el res-
guard d’haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Educació, o pel secretari
del col·legi de doctors i llicenciats o d’altre
col·legi professional, sempre que aquesta
certificació pugui ser emesa d’acord amb
els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua catalana.

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El/La senyor/a (nom i cognoms), amb
domicili a (població, carrer, número) i do-
cument nacional d’identitat (número), de-
clara sota jurament o promesa, a efectes
de formar part de la llista d’aspirants a
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris, que
no ha estat separat/ada del servei de cap
de les administracions públiques i que no

es troba inhabilitat/ada per a l’exercici de
les funcions públiques.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
no posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El/La senyor/a (nom i cognoms), amb do-
micili a (població, carrer, número) i passa-
port núm. (número), declara sota jurament
o promesa, a efectes de formar part de la
llista d’aspirants a cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat en cen-
tres docents públics d’ensenyaments no
universitaris, que no ha estat sotmès/esa a
cap sanció disciplinària o condemna penal
que li impossibiliti a (estat d’origen) l’accés
a la funció pública.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”

(04.191.061)

RESOLUCIÓ EDC/1953/2004, de 6 de ju-
liol, per la qual es declaren aptes a la fase
de pràctiques i aprovats en el concurs opo-
sició per a l’accés al cos d’inspectors d’edu-
cació els aspirants nomenats funcionaris en
pràctiques per la Resolució ENS/2995/2003,
de 3 d’octubre.

D’acord amb el que estableix la Resolu-
ció ENS/3395/2002, de 19 de novembre
(DOGC núm. 3770, de 27.11.2002), per la
qual es va obrir convocatòria de procés
selectiu d’accés al cos d’inspectors d’edu-
cació, els aspirants han efectuat el període
de pràctiques corresponent, regulat per la
Resolució ENS/2405/2003, de 30 de juliol
(DOGC núm. 3943, de 8.8.2003).

Atès que la citada Resolució de 19 de no-
vembre de 2002, disposa a la base 12 que
el Departament d’Educació procedirà a
publicar la llista definitiva de seleccionats en
el procés selectiu en acabar la fase de pràc-
tiques, cal fer les declaracions escaients,
tenint en compte que les comissions quali-
ficadores, constituïdes a l’empara del que
disposa la Resolució ENS/2995/2003, de 3
d’octubre, han avaluat i qualificat la fase de
pràctiques dels que l’han efectuada durant
el curs acadèmic 2003-2004.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la pro-
posta de la Direcció General de Recursos
Humans,

Resolc:

—1 Declarar aptes i aprovats en el con-
curs oposició per a l’accés al cos d’inspec-
tors d’educació els aspirants nomenats fun-
cionaris en pràctiques per Resolució ENS/
2995/2003, de 3 d’octubre.

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

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

Barcelona, 6 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.174.095)

ORDRE EDC/241/2004, de 9 de juliol, per
la qual s’estableix el calendari de les activi-
tats formatives en els centres i les aules de
formació de persones adultes.

Atesa la proposta de la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent relativa a la necessitat de regular el
calendari de les activitats formatives en els
centres i les aules de formació de persones
adultes, un cop realitzat el tràmit sindical
corresponent, i en ús de les atribucions que
em confereix la legislació vigent,

Ordeno:

Article 1. Objecte
Aquesta Ordre té per objecte establir el

calendari de les activitats formatives en els
centres i les aules de formació de persones
adultes públics i privats autoritzats per al
curs 2004-2005.

Article 2. Calendari
2.1 El personal docent dels centres i les

aules de formació de persones adultes ini-
ciarà les activitats el dia 1 de setembre de
2004 i les finalitzarà el dia 30 de juny de
2005.

2.2 Des del primer dia hàbil del mes de
setembre fins a l’inici de les activitats do-
cents, el personal docent realitzarà les acti-
vitats de seguiment, informació, inscripció de
l’alumnat, tasques específiques de progra-
mació i d’organització general del curs, i les
entrevistes personals a l’alumnat, convalida-
cions, si escau, i avaluacions inicials que
permetin elaborar els itineraris formatius.

2.3 Les activitats docents començaran
el 20 de setembre de 2004 i s’acabaran el
22 de juny de 2005.

2.4 Un cop acabades les activitats do-
cents i fins a l’últim dia hàbil del mes de juny,
es realitzaran les activitats d’avaluació fi-
nal, de revisió del curs, d’elaboració de la
memòria i de programació de l’oferta for-
mativa per al curs següent.

Article 3 Horari lectiu
3.1 Dins dels ensenyaments inicials per

a persones adultes, l’horari lectiu per a

l’alumnat que cursi els ensenyaments cor-
responents al cicle de formació instrumen-
tal serà d’una hora i mitja a dues hores de
classe diària de dilluns a divendres, amb-
dós inclosos, per als dos primers nivells, i
de dues hores a dues hores i mitja per al
tercer nivell.

3.2 Quant a la resta d’ensenyaments ini-
cials per a persones adultes, els quals in-
clouen l’oferta formativa següent: curs de
llengua oral, curs de llengua escrita, inicia-
ció a la informàtica i iniciació a una llengua
estrangera, el nombre d’hores serà l’equi-
valent a 60 hores lectives, impart ides
d’acord amb les característiques i les ne-
cessitats de cada grup, i d’acord amb la pro-
gramació que s’estableixi.

3.3 L’horari lectiu per a l’alumnat que
cursi els ensenyaments pertanyents al cicle
d’educació secundària en els centres i les
aules serà de tres hores de classe a la set-
mana per mòdul, amb un total de 15 hores
setmanals de dilluns a divendres, ambdós
inclosos.

3.4 Dins dels programes de preparació
per a les proves d’accés, l’horari lectiu per
a l’alumnat que cursi els programes de pre-
paració per a la prova d’accés als cicles for-
matius de grau mitjà serà d’un màxim de 15
hores setmanals, i tindrà una durada míni-
ma de quatre mesos.

3.5 Dins d’aquests mateixos programes
de formació, el nombre d’hores de classe
setmanal per a l’alumnat que cursi progra-
mes de preparació per a la prova d’accés
als cicles formatius de grau superior i per a
la prova d’accés a la universitat per als més
grans de 25 anys, s’establirà segons el
nombre de matèries impartides.

3.6 Pel que fa al nombre d’hores de clas-
se setmanal per a l’alumnat de programes
de lleure i culturals, s’establirà d’acord amb
l’organització de les activitats dels tallers.

3.7 El nombre d’hores establert a cada
apartat fa referència a l’organització presen-
cial dels ensenyaments i programes, i és
variable quan les activitats es facin en auto-
formació o en modalitat a distància.

Article 4. Vacances i dies festius
4.1 Durant el curs 2004-2005 tindran la

consideració de període de vacances:
Nadal, del 23 de desembre de 2004 al 9 de
gener de 2005, ambdós inclosos, i Setma-
na Santa, del 19 al 28 de març de 2005,
ambdós inclosos.

4.2 Sens perjudici dels dies qualificats
de repòs setmanal en la legislació laboral,
tindran la consideració de dies festius, a més
dels dos de festa local i dels inclosos en
períodes de vacances, els que figurin per a
cada any en les corresponents disposicions
del Departament de Treball i Indústria.

4.3 En el marc d’aquest calendari, cada
centre o aula de formació de persones adul-
tes podrà establir dos dies festius de lliure
disposició, que hauran de figurar en la seva
programació general i comunicar-ho anual-
ment a la Subdirecció General de Formació
de Persones Adultes de la Direcció General
de Formació Professional i Educació Perma-
nent.

Article 5. Proves específiques
Durant el curs 2004-2005, es convoca-

ran i s’organitzaran les proves específiques

per a l’obtenció del certificat de formació
instrumental i del títol de graduat en educa-
ció secundària, per a persones més grans
de 18 anys.

Article 6. Difusió
El calendari i l’horari amb l’oferta forma-

tiva actualitzada de tots els ensenyaments
s’exposaran a cada centre o aula durant tot
l’any i en un lloc visible per a l’alumnat.

Disposició addicional

Les prescripcions laborals de caràcter ge-
neral que estableix aquesta Ordre s’ajusta-
ran, per als docents dels centres municipals
i privats autoritzats, al que disposen el con-
veni col·lectiu específic i la normativa labo-
ral vigent.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordre,
es deroga l’Ordre BEF/250/2003, de 22 de
maig, de la consellera de Benestar i Famí-
lia, per la qual s’estableix el calendari de
les activitats formatives en els centres i les
aules de formació d’adults.

Diposicions finals

—1 S’autoritza la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
per a l’adopció de les mesures necessàries
per a l’execució i l’aplicació del que dispo-
sa aquesta Ordre.

—2 Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de se-
tembre de 2004.

Barcelona, 9 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.190.054)

RESOLUCIÓ EDC/1969/2004, de 8 de ju-
liol, per la qual s’obre convocatòria per a la
inclusió de centres docents a la Xarxa Eu-
ropea d’Escoles Promotores de Salut du-
rant tres cursos consecutius, corresponents
al període 2004-2007.

El Departament d’Educació afavoreix el
desplegament d’accions de prevenció i pro-
moció de la salut en els centres educatius
mitjançant la tramesa de materials didàctics
i la prestació d’assessorament als centres
de Catalunya que formen part de la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut.

Les escoles promotores de salut tenen
per finalitat el foment i l’adopció d’estils de
vida sans en un ambient favorable a la salut
i, per al seu compliment, es comprometen
a promoure un entorn físic i psicosocial
saludable. Per tal d’assolir la citada finalitat
s’ofereixen, tant a l’alumnat com al perso-
nal docent i no docent, diverses opcions
realistes i, a la vegada, atractives, en matè-
ria de salut.

Atès que cal seleccionar els centres que
vulguin formar part de la Xarxa Europea
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d’Escoles Promotores de Salut, durant el
període 2004-2007,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la selecció de
centres docents per formar part de la Xarxa
Europea d’Escoles Promotores de Salut, du-
rant tres cursos consecutius, corresponents
al període 2004-2007.

—2 Aprovar les bases reguladores per les
quals es regirà aquesta convocatòria, les
quals consten a l’annex 1 d’aquesta Reso-
lució.

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

Barcelona, 8 de juliol de 2004

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Bases

—1 Objecte
Es convoca concurs públic per a la se-

lecció de deu centres docents per a formar
part de la Xarxa Europea d’Escoles Promo-
tores de Salut durant tres cursos consecu-
tius, corresponents al període 2004-2007.

Els projectes seleccionats rebran la do-
tació de recursos que preveu aquesta Re-
solució.

—2 Tipus i requisits dels centres
Poden participar en aquesta convocatò-

ria tots els centres docents, de qualsevol ti-
tularitat, que imparteixin ensenyaments ofi-
cials adreçats a les edats compreses entre
0 i 18 anys i que acreditin una experiència
prèvia d’almenys tres cursos desenvolupant
activitats d’educació per a la salut. Els pro-
jectes poden ser tant d’un centre com col·-
lectivament de diversos centres.

Als exclusius efectes d’aquesta convoca-
tòria s’assimila Zona Escolar Rural (ZER) a
centre.

—3 Tramitació de la sol·licitud
3.1 Les sol·licituds s’adreçaran al direc-

tor general d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva, Programa de Salut a l’Escola, i es pre-
sentaran al Departament d’Educació (Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
d’acord amb el model que consta a l’annex
2 d’aquesta Resolució.

Les sol·licituds es poden presentar direc-
tament al Departament d’Educació i als
serveis territorials, o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’haurà de fer en

sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.

El termini per presentar les sol·licituds fi-
nalitza el 30 de setembre de 2004.

3.2 A la sol·licitud caldrà adjuntar el pro-
jecte d’educació per a la salut amb el vis-
tiplau de director o de la directora, i, si es
tracta d’un centre sostingut amb fons pú-
blics, caldrà adjuntar també la certificació
de la seva aprovació per part del Consell
Escolar. També caldrà indicar el nom del/de
la mestre/a o professor/a coordinador/a del
projecte en el centre.
—4 Contingut del projecte

En l’elaboració del projecte caldrà tenir
present que l’educació per a la salut té
caràcter transversal i, per tant, forma part
del projecte educatiu i del projecte curricu-
lar de centre.

La descripció del projecte ha de compren-
dre:

a) El títol i un breu resum del projecte.
b) El cicle i cursos d’implementació del

projecte.
c) Els objectius i els continguts del pro-

jecte.
d) Temporització del desenvolupament

del projecte.
e) La justificació.
f) La metodologia.
g) L’avaluació.

—5 Selecció i publicació dels projectes
5.1 El director general d’Ordenació i In-

novació Educativa resoldrà aquesta convo-
catòria abans del 30 d’octubre de 2004,
un cop vista la proposta de la comissió ava-
luadora, que estarà integrada per: la cap
del Servei d’Educació Especial i Programes
Educatius, que actuarà com a presidenta,
la responsable i un tècnic/a del Programa
d’Educació per a la Salut a l’Escola i un/a
tècnic/a del Servei d’Ordenació Curricular.

5.2 La resolució que aprovi els projec-
tes seleccionats es publicarà al DOGC.

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

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau
resolució expressa en el termini de sis me-
sos a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

—6 Criteris de valoració
Per a la valoració del projecte es tindran

en compte els criteris següents:
a) L’adequació del projecte a la convo-

catòria, l’estructura i els continguts de
l’apartat 4.

b) La vinculació amb el projecte educa-
tiu i el projecte curricular de centre.

c) El grau d’implicació i participació de la
comunitat educativa.

d) El suport explicitat d’altres entitats i
institucions.

e) Els indicadors i criteris d’avaluació per
al seguiment del projecte.

f) El grau d’innovació didàctica.

—7 Compromís del centre
Els centres seleccionats es comprome-

ten a dur a terme el projecte i a participar
en les activitats de formació i coordinació
del Programa d’educació per a la salut a
l’escola de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa.

—8 Dotació de recursos
Els centres seleccionats rebran:
a) Assessorament, per part del Progra-

ma d’educació per a la salut a l’escola, fins
a un màxim de 20 hores per curs, dins del
període comprès pels cursos 2004-2005,
2005-2006 i 2006-2007.

b) Els materials i propostes didàctiques
del Programa d’educació per a la salut a
l’escola de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa.

—9 Funcions del/de la coordinador/a
El/La coordinador/a del projecte en el

centre té les funcions següents:
a) Coordinació de les activitats de pro-

moció de la salut, tot dinamitzant l’equip do-
cent per al desenvolupament del projecte.

b) Impuls, seguiment i avaluació del pro-
jecte.

c) Assistència a les reunions de coordi-
nació convocades pel Programa d’educa-
ció per a la salut a l’escola.

d) Elaboració de la memòria anual.

—10 Reconeixement d’activitat d’innova-
ció educativa

La participació en aquest projecte tindrá
la consideració d’activitat d’innovació edu-
cativa per a la persona coordinadora i altre
professorat del centre docent que partici-
pi en el projecte, i la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa emetrà el
certificat corresponent.

Als efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.

—11 Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa la documentació
següent: el mes de juny de 2005, el mes de
juny de 2006 i el mes de juny de 2007, el
certificat del/de la director/a del centre on
es faci constar nom, cognoms i DNI del
professorat que ha participat en l’experièn-
cia d’innovació.

—12 Memòria anual
Els centres trametran la memòria anual del

projecte realitzat, en suport paper i en su-
port informàtic (CD o disquet), abans del 15
de juliol de cada any, al Programa d’educa-
ció per a la salut a l’escola de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa.

ANNEX 2

Sol·licitud

Dades del centre: nom, adreça, codi del
centre, NIF, telèfon i adreça de correu elec-
trònic.

Denominació del projecte i referència a la
convocatòria.
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Les dades del/de la mestre/a o profes-
sor/a coordinador/a del projecte: nom, cog-
noms, NIF, especialitat i situació administra-
tiva en el centre.

Nom, cognoms i signatura del/de la di-
rectora/a del centre.

Acreditació de l’experiència prèvia d’al-
menys tres cursos desenvolupant activitats
d’educació per a la salut.

S’adjunta (en cas dels centres sostinguts
amb fons públics) la certificació de la seva
aprovació per part del Consell Escolar.

(04.189.059)

RESOLUCIÓ EDC/1970/2004, de 9 de ju-
liol, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·le-
gi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sant Josep de Calassanç, de Bar-
celona, amb codi de centre 08002733,
ubicat al carrer de la Indústria, núm. 255,
de Barcelona (Barcelonès), la nova denomi-
nació específica Miralletes.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 9 de juliol de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.175.028)

RESOLUCIÓ EDC/1978/2004, de 28 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Ateneu Igualadí, d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Ateneu Igualadí, d’Iguala-
da, en petició d’autorització d’ampliació
d’unitats d’educació preescolar, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgà-
nica 10/2002, de 23 de desembre, de qua-
litat de l’educació; Reial decret 1537/2003,
de 5 de desembre, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que im-
parteixen ensenyaments escolars de règim
general; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspec-
tes educatius bàsics de l’educació prees-
colar, i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Ateneu Igualadí, d’Igualada, per ampliació
d’unitats d’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen 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.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de juny de 2004

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

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Codi: 08036962.
Denominació: Ateneu Igualadí.
Adreça: c. Sant Pau, 9.
Altres adreces: c. Esquiladors, 13.
Titular: Fundació Privada Escoles de l’Ate-
neu Igualadí.
NIF: G61539458.

S’autoritza l’ampliació d’una unitat de pre-
escolar amb capacitat per a 13 llocs esco-
lars, amb efectes a partir del curs 2004-
2005.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb una

capacitat per a 54 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb una ca-

pacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb una ca-

pacitat per a 150 llocs escolars.

(04.154.118)

RESOLUCIÓ EDC/1979/2004, de 7 de ju-
liol, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de l’Escola Oficial d’Idiomes del Ma-
resme, de Mataró.

L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme,
de Mataró, amb codi de centre 08052931,
ocupa provisionalment l’edifici situat al c.
d’Onofre Arnau, s/n, de Mataró.

Atès que per raó d’espai convé traslla-
dar aquest centre, ja que es disposa d’un
altre edifici més adequat a la finalitat do-
cent, d’acord amb els informes emesos
pels Serveis Territorials d’Educació corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar l’Escola Oficial d’Idiomes del
Maresme, de Mataró, amb codi de centre
08052931, al c. d’Onofre Arnau, 32, de
Mataró.

Els Serveis Territorials a Barcelona II (co-
marques) prendran les mesures necessàri-
es per a l’execució del que disposa aques-
ta Resolució.

Barcelona, 7 de juliol de 2004

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.168.041)

RESOLUCIÓ EDC/1971/2004, de 8 de ju-
liol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, mitjançant aquesta Reso-
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lució es fa pública la Resolució del Depar-
tament d’Educació d’adjudicació de l’expe-
dient de contractació que s’indica a conti-
nuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions.

Núm. expedient: 1076/04.

Objecte del contracte: obres d’ampliació del
centre d’educació especial Font de l’Abella
de Girona (Gironès).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4101, de 29 de març de 2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 119.672,57
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 26 de maig de 2004.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Adjudicatari: Busquets Sitjà, SA.

Import adjudicació: 119.672,57 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 8 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.174.083)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció d’un projecte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contracta-
cions.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del

projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de
seguretat i salut, del projecte d’activitats per
a la llicència ambiental, de l’estudi geotèc-
nic i topogràfic i posterior direcció d’obra
per a la nova construcció del col·legi d’edu-
cació infantil i primària de dues línies Els Tres
Pins de Vallromanes (Vallès Oriental).

b) Termini d’execució: 7 mesos.

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

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: restringit.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de

181.463,30 euros, IVA inclòs, distribuït en
les anualitats següents:

Any 2004: 97.757,11 euros, IVA inclòs.
Any 2005: 83.706,19 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Obtenció de documentació i informa-
ció

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

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

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

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—7 Presentació de les sol·licituds i docu-
mentació

a) Data límit de presentació: 10 dies na-
turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de les sol·-
licituds i la documentació es prorrogarà fins
al proper dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula 8.4 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Registre general del Departament

d’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de 9.00 a 14.00 de dilluns a di-

vendres.
Les sol·licituds i la documentació també

es poden trametre per correu dins el termini
d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina
de correus i anunciar a l’òrgan de contrac-
tació mitjançant un fax o un telegrama du-
rant el mateix dia.

—8 Despeses de l’Anunci: l’import d’a-
quest Anunci serà a càrrec de l’empresa ad-
judicatària.

—9 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www10.gencat.net/pls/
ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 12 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.194.071)

RESOLUCIÓ EDC/1964/2004, de 12 de
juliol, per la qual es modifiquen els concerts
educatius de centres docents privats d’edu-
cació especial.

Per la Resolució ENS/1937/2003, de 13
de juny, es van renovar els concerts educa-
tius de centres docents privats d’educació
especial (DOGC núm. 3914, de 30.6.2003),
per un període de quatre anys a comptar
des de l’inici del curs escolar 2003-2004.

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, so-
bre concerts educatius, estableix que du-
rant el mes de gener s’han de presentar les
sol·licituds de modificació i renovació dels
concerts educatius.

Per tal de tramitar les sol·licituds de mo-
dificació presentades pels titulars de diver-
sos centres docents per al curs 2004-2005,
per variació del nombre d’unitats concerta-

des i de personal, s’han instruït els expedi-
ents corresponents.

Analitzades les sol·licituds presentades,
les dades de què disposa el Departament
d’Educació i segons el que estableix la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, i el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, de concerts educatius, cal
resoldre les modificacions dels concerts
educatius sol·licitades.

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

Resolc:

—1 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres d’educació especi-
al, que s’especifiquen a l’annex 1 d’aques-
ta Resolució, per al nivell d’ensenyament
bàsic d’educació especial, per variació del
nombre d’unitats concertades i de perso-
nal, amb les condicions que per a cadas-
cun s’hi especifiquen.

—2 Aprovar la modificació dels concerts
educatius dels centres d’educació especi-
al, que s’especifiquen a l’annex 2 d’aques-
ta Resolució, per als programes d’educació
especial previstos a l’Ordre ENS/304/2002,
d’1 d’agost, per variació del nombre d’uni-
tats concertades i de personal, amb les
condicions que per a cadascun s’hi especi-
fiquen.

—3 El director dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació comunicarà al ti-
tular del centre les circumstàncies neces-
sàries per a la formalització de la modifica-
ció del concert corresponent.

—4 La modificació d’aquestes concerts
tindrà efectes a partir de l’inici del curs es-
colar 2004-2005.

—5 La concessió d’aquestes renovacions
dels concerts educatius dels centres do-
cents privats es farà amb càrrec a l’aplica-
ció pressupostària 1304 D/480130700/
4222.

—6 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre de Centres Docents.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons
el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 12 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats de patronat.
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
TM: tutor d’aula.
TS: tècnic superior.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
FPT: mestre de taller.
PC: personal complementari.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) El nombre d’alumnes no justifica la

concertació de les unitats i/o del personal
sol·licitant.

(2) Les unitats per a les quals se sol·licita
concert no estan autoritzades i, segons el
que disposen els articles 3.1 del Decret 56/
1993, de 23 de febrer, i 5 del Reial decret
2377/1985, pel qual s’aprova el reglament
de normes bàsiques sobre concerts educa-
tius, és requisit que els centres concertats
estiguin autoritzats en els nivells educatius
objecte de concert.

(3) L’Ordre ENS/304/2002, d’1 d’agost,
no preveu la concertació del personal sol·-
licitat.

(4) L’autorització del centre per impartir
programes d’educació especial no permet
d’acord amb l’Ordre ENS/304/2002, d’1
d’agost, la concertació del personal sol·-
licitat.

(5) Cessament d’activitats del centre.
(6) Sol·licitud de reducció de concert edu-

catiu.

SERVEIS TERRITORIALS:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
Codi: 08019472.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 2 FIS. 1 LOG. 0,5
TS. 5 ED.

Municipi: Molins de Rei (Baix Llobregat).
Denominació: Alba.
Codi: 08021375.
CR: 0 priv. 0 TM. 0 FIS. 0 LOG. 0 ED.
CD: (5).

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Balmes I.
Codi: 08037735.
CR: 9 priv. 12 TM. 1 GS. 1 FIS. 1,5 LOG.
2,5 GM. 0,5 TS. 6 ED.
USD: 1 priv. 2 TM. 0,5 GM. 1 ED.
CD: (1).

Municipi: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
Denominació: El Brot.
Codi: 08053662.
CR: 8 priv. 8 TM. 1 GS. 2 LOG. 2 ED.

Municipi: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Iris.

Codi: 08037000.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 1 FIS. 2 LOG. 4
ED.
USD: 1 priv. 1 TM. 1 FIS.
CD: (1) i ( 2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Auxilia.
Codi: 08014051.
CR: 7 priv. 7 TM. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.
USD: 1 GM.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Fàsia-Eixample.
Codi: 08035064.
CR: 5 priv. 8 TM. 1 GS. 2 LOG. 1 GM. 1 TS.
4 ED.
USD: 1 TS.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Nadís.
Codi: 08044739.
CR: 4 priv. 5 TM. 2 FIS. 3 ED.
USD: 1 GM.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Vida Montserrat.
Codi: 08059226.
CR: 5 priv. 7 TM. 1 GS. 2 GM. 3 ED.
USD: 1 LOG. 1 GM.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Codi: 08037085.
CR: 4 priv. 5 TM. 2 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 ED.
CD: (1).

Municipi: Mataró (Maresme).
Denominació: L’Arboç.
Codi: 08034308.
CR: 8 priv. 11 TM. 1 GS. 4 FIS. 2 LOG. 6
ED.
USD: 1 priv. 1 TM. 1 ED.
CD: (1).

Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
CR: 13 priv. 17 TM. 2 GS. 1 FIS. 2 LOG. 2
GM. 8 ED.

Munic ip i :  V i la f ranca del  Penedès (Al t
Penedès).
Denominació: Delta-Espiga.
Codi: 08053625.
CR: 6 priv. 8 TM. 1 GS. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.
USD: 1 priv.
CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: GIRONA

Municipi: Olot (Garrotxa).
Denominació: Juan XXIII.
Codi: 17004441.
CR: 6 priv. 7 TM. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 priv. 1,5 FIS. 1,5 LOG. 0,5 ED.
CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Municipi: Balaguer (Noguera).
Denominació: L’Estel.
Codi: 25006082.
CR: 3 priv. 4 TM. 1 FIS. 1 LOG. 2 ED.

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Aremi.
Codi: 25005341.
CR: 5 priv. 7 TM. 2 FIS. 1 LOG. 3 ED.
USD: 1 priv.
CD: (2).

Municipi: La Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: Claror.
Codi: 25005594.
CR: 1 priv. 1 TM.
CD: (6).

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Codi: 43005741.
CR: 5 priv. 7 TM. 1 GS. 1 LOG. 2 GM. 3 ED.

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Muntanyeta.
Codi: 43005731.
CR: 5 priv. 7 TM. 4 FIS. 2 LOG. 6 ED.
USD: 1 priv. 0,5 GS. 1 ED.
CD: (1) i (2).

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: Solc.
Codi: 43006162.
CR: 9 priv. 13 TM. 2 FIS. 2 LOG. 7 ED.

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Auria.
Codi: 08019472.
CR: 2 priv. 2 TM. 1 ED.
USD: 1 TM.
CD: (4).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Codi: 08014012.
CR: 8 priv. 8 TM. 4 ED. 5 FPT.
USD: 1 GS.
CD: (3).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Genís dels Agudells.
Codi: 08011643.
CR: 12 priv. 12,5 TM. 1 FIS. 1 LOG. 4 ED.
1 FPT.

SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Municipi: Reus (Baix Camp).
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Codi: 43005741.
CR: 1 priv. 1 TM. 1 FPT.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS OCCIDENTAL

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Xalest.
Codi: 08046396.
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CR: 4 priv. 4 TM. 1 ED. 1 FPT.
USD: 1 ED.
CD: (4).

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental).
Denominació: Barcanova.
Codi: 08045768.
CR: 3 priv. 5 TM. 2 ED. 3 FPT.
USD: 1 GS.
CD: (3).

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: L’Heura.
Codi: 08034801.
CR: 4 priv. 4 TM. 2 ED. 2 FPT.
USD: 1 TM. 1 ED. 2 PC.
CD: (4).

(04.191.012)

RESOLUCIÓ EDC/1972/2004, de 8 de ju-
liol, de cessament de la senyora Anna Maria
Parés Botargues com a cap del Negociat
de Personal Docent d’Ensenyament Infantil
i Primari dels Serveis Territorials a Lleida.

Atès que per la Resolució ENS/2608/2003,
d’1 de setembre, de nomenament de funci-
onaris per ocupar diversos llocs de treball del
Departament d’Ensenyament (DOGC núm.
3963, de 8.8.2003) la senyora Anna Maria
Parés Botargues fou nomenada cap del
Negociat de Personal Docent d’Ensenyament
Infantil i Primari de la Delegació Territorial de
Lleida del Departament d’Ensenyament (ac-
tualment Serveis Territorials a Lleida del
Departament d’Educació), d’acord amb la
corresponent convocatòria pública;

Atès que la senyora Anna Maria Parés Bo-
targues ha passat a ocupar un altre lloc de
treball;

Vist el que preveu el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

La senyora Anna Maria Parés Botargues
cessa com a cap del Negociat de Personal
Docent d’Ensenyament Infantil i Primari dels
Serveis Territorials a Lleida del Departament
d’Educació, amb efectes de 27 de maig de
2004.

Barcelona, 8 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.173.110)

DECRET 342/2004, de 20 de juliol, de re-
estructuració de la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent.

Pel Decret 282/2004, d’11 de maig, de
reestructuració parcial dels departaments

d’Ensenyament i de Benestar i Família
(DOGC núm. 4132, de 13.5.2004), el De-
partament d’Educació assumeix les compe-
tències i funcions en matèria de formació
de persones adultes que tenia atribuïdes el
Departament de Benestar i Família, així com
els recursos humans i materials directament
o indirectament afectats. El mateix Decret
assigna les competències en matèria de for-
mació de persones adultes a la Direcció Ge-
neral de Formació Professional, que passa a
denominar-se Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent.

L’assumpció de les competències en
l’àmbit de la formació de persones adultes,
així com determinats aspectes derivats de
l’execució del Pla General de la Formació
Professional de Catalunya 2003-2006, fan
palesa i urgent la necessitat de definir i
d’adaptar l’estructura d’algunes de les uni-
tats que han de fer front als nous reptes
plantejats en l’àmbit de la formació de les
persones adultes, de la formació professio-
nal específica i dels ensenyaments de rè-
gim especial d’esports.

De conformitat amb la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta de la conse-
llera d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Corresponen a la Direcció Ge-
neral de Formació Professional i Educació
Permanent les funcions següents:

a) Aprovar la planificació i l’organització
de la formació professional específica, dels
ensenyaments de règim especial d’esports
i de persones adultes.

b) Promoure, dissenyar i organitzar els
programes d’informació, orientació i inser-
ció professional.

c) Planificar estudis de necessitats i pros-
pectiva en matèria de formació professional
específica, d’ensenyaments de règim espe-
cial d’esports i de persones adultes.

d) Dissenyar, organitzar, executar i avalu-
ar les accions encaminades a adaptar de
manera continuada l’oferta formativa en
matèria de formació professional específica,
d’ensenyaments de règim especial d’esports
i de persones adultes a les necessitats cul-
turals, socials, laborals i professionals.

e) Planificar els models formatius i els re-
cursos humans, materials i  funcionals
d’acord amb les necessitats de la formació
professional específica, dels ensenyaments
de règim especial d’esports i de persones
adultes.

f) Planificar les actuacions en matèria de
cooperació exterior, part icularment en
l’àmbit de la Unió Europea en relació amb
la formació professional específica, els en-
senyaments de règim especial d’esports i
de persones adultes.

g) Promoure, en col·laboració amb el
Consell Català de Formació Professional, or-
ganismes i entitats públiques i privades,
mesures i espais organitzatius per impulsar
i organitzar accions per millorar els nivells
de coordinació dels diferents subsistemes
de la formació professional: la formació ini-

cial, la formació ocupacional i la formació
continua.

h) Planificar la formació contínua del pro-
fessorat de formació professional específi-
ca, d’ensenyaments de règim especial d’es-
ports i de persones adultes.

Article 2. De la Direcció General de For-
mació Professional i Educació Permanent
depenen els òrgans següents:

a) Subdirecció General de Formació de
Persones Adultes.

b) Subdirecció General de Planificació i
Organització de la Formació Professional.

c) Subdirecció General de Programes i
Recursos.

d) L’Institut Català de les Qualificacions
Professionals, amb les funcions i estructura
previstes al Decret 176/2003, de 8 de juliol,
de creació de l’Institut Català de les Quali-
ficacions Professionals.

Article 3. Correspon a la Subdirecció Ge-
neral de Formació de Persones Adultes:

a) Planificar estudis, recerques i prospec-
tiva en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

b) Dissenyar plans i programes d’actua-
ció en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

c) Proposar els mitjans i recursos hu-
mans, materials i funcionals necessaris dins
l’àmbit de la formació de persones adultes.

d) Proposar ajuts i l’establiment de con-
venis de col·laboració amb entitats diverses
que contribueixin a millorar la qualitat de la
formació de persones adultes.

e) Proposar l’autorització i modificació de
centres i aules de formació de persones
adultes.

f) Elevar propostes de normativa especí-
fica de la formació de persones adultes.

g) Planificar i desenvolupar els currícu-
lums, pel que fa a continguts, estratègies,
modalitats i organització, segons les neces-
sitats específiques de les persones adultes.

h) Establir els criteris operatius per orga-
nitzar, realitzar i avaluar les activitats, pro-
grames i proves específiques de formació
de persones adultes.

i) Dissenyar, planificar, realitzar i avaluar
plans i programes de formació continuada
destinats específicament al professorat de
persones adultes.

j) Dinamitzar xarxes de qualitat i proces-
sos d’innovació educativa que promoguin
la participació del professorat de formació
de persones adultes.

k) Qualsevol altra funció que li sigui en-
comanada pel/per la director/a general.

Article 4. De la Subdirecció General de For-
mació de Persones Adultes depenen els
òrgans següents:

a) El Servei de Gestió de la Formació de
Persones Adultes.

b) El Servei de Planificació de la Forma-
ció de Persones Adultes.

Article 5. Corresponen al Servei de Gestió
de la Formació de Persones Adultes les fun-
cions següents:

a) Gestionar la qualitat de l’oferta de la
formació de persones adultes, adequant-la
a les necessitats específiques dels diversos
col·lectius en cada un dels territoris.
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b) Elaborar i proposar els requeriments i
els criteris per a l’assignació del professo-
rat, tot atenent les característiques especí-
fiques de la formació dels col·lectius de per-
sones adultes.

c) Proposar l’establiment de marcs de
col·laboració amb entitats diverses que con-
tribueixin a millorar la qualitat i l’adequació
de la formació de persones adultes.

d) Proposar la creació, modificació i su-
pressió de centres i aules de formació de
persones adultes, així com informar les
sol·licituds d’obertura de centres privats.

e) Proposar l’assignació de mitjans, re-
cursos materials i funcionals específics als
centres de formació de persones adultes.

f) Proposar i tramitar els processos d’as-
signació de subvencions a entitats en l’àm-
bit estricte de la formació de persones adul-
tes.

g) Coordinar i gestionar les activitats i els
serveis de formació de persones adultes, en
les diverses modalitats, a nivell territorial.

h) Coordinar la col·laboració amb els
equips directius dels centres de formació de
persones adultes.

i) Gestionar la preparació i realització de
les proves específiques de formació de
persones adultes tot garantint l’accés dels
diversos col·lectius i la qualitat dels proces-
sos.

j) Col·laborar en la supervisió de la ges-
tió acadèmica dels centres i aules de for-
mació de persones adultes.

k) Elaborar propostes de normativa es-
pecífica en matèria de formació de perso-
nes adultes.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 6. Del Servei de Gestió de la For-
mació de Persones Adultes depèn la Sec-
ció de Gestió Acadèmica dels Centres de
Formació de Persones Adultes.

Article 7. Corresponen a la Secció de
Gestió Acadèmica dels Centres de Forma-
ció de Persones Adultes les funcions se-
güents:

a) Obtenir, registrar, actualitzar i proces-
sar informació rellevant relativa a la forma-
ció de persones adultes.

b) Custodiar i mantenir els expedients
acadèmics, i tramitar el lliurament de certi-
ficats i titulacions en els centres de forma-
ció de persones adultes.

c) Tramitar les propostes de despesa i de
materials i equipaments didàctics específics
dels centres de formació de persones adul-
tes.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 8. Corresponen al Servei de Plani-
ficació de la Formació de Persones Adultes
les funcions següents:

a) Realitzar recerques i estudis diagnòs-
tics i prospectius de les necessitats especí-
fiques de formació de les persones adultes.

b) Col·laborar en l’avaluació dels pro-
cessos i resultats dels plans i programes
d’actuació, així com de l’oferta formativa
destinada a les persones adultes en les
diverses modalitats i nivells.

c) Proposar plans, programes i accions
que responguin a les necessitats de forma-

ció específica identificades en els diversos
col·lectius de persones adultes.

d) Proposar adaptacions i modificacions
dels currículums específics de la formació
de persones adultes adequades a les ca-
racterístiques i necessitats dels col·lectius
d’usuaris i usuàries.

e) Proposar dissenys adequats de pro-
ves d’avaluació específiques per a l’obten-
ció de les titulacions i certificacions d’estu-
dis en els àmbits de la formació de persones
adultes.

f) Coordinar i controlar l’experimentació
d’instruments i mitjans didàctics destinats
a millorar aspectes concrets de la formació
de persones adultes.

g) Afavorir la participació dels centres,
professorat i entitats catalanes en activitats
d’àmbit europeu i internacional relacionades
amb la formació de persones adultes.

h) Elaborar propostes de normativa espe-
cífica en matèria de formació de persones
adultes.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 9. Del Servei de Planificació de la
Formació de Persones Adultes en depèn la
Secció d’Estudis i Recursos de Formació de
Persones Adultes.

Article 10. Corresponen a la Secció d’Es-
tudis i Recursos de Formació de Persones
Adultes les funcions següents:

a) Suport tècnic a la realització de recer-
ques i estudis diagnòstics i prospectius de
les necessitats específiques de formació de
persones adultes.

b) Suport tècnic a l’elaboració de les pro-
postes de plans, programes i accions de for-
mació específica que li siguin encomanades.

c) Coordinació tècnica de les adaptaci-
ons i modificacions dels currículums espe-
cífics de la formació de persones adultes
que li siguin encomanades.

d) Coordinació tècnica del disseny de les
proves d’avaluació específiques que li siguin
encomanades.

e) Coordinació tècnica i seguiment de
processos d’experimentació i innovació en
formació de persones adultes.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 11. Corresponen a la Subdirecció
General de Planificació i Organització de la
Formació Professional les funcions se-
güents:

a) Planificar i organitzar la formació pro-
fessional específica.

b) Dissenyar i promoure l’experimentació
de nous models d’organització de centres.

c) Dissenyar, promoure i organitzar acci-
ons per a la inserció professional.

d) Desenvolupar l’ordenació educativa de
la formació professional específica i l’elabo-
ració de proves d’accés als cicles formatius
o d’obtenció d’intitulacions en aquest àmbit.

e) Facilitar l’adopció de mesures per a la
revisió i adaptació dels currículums a la ne-
cessitat canviant del món laboral.

f) Promoure la creació de títols professi-
onals que les necessitats de l’entorn pro-
ductiu i de serveis de Catalunya demanin.

g) Afavorir actuacions conjuntes amb

empreses i/o institucions adreçades a la mi-
llora de la formació professional.

h) Planificar, executar i fer el seguiment dels
programes específics de formació, perfeccio-
nament i reciclatge del professorat de forma-
ció professional i dels ensenyaments de rè-
gim especial d’esports en el marc de la
programació general.

i) Planificar i organitzar la formació pro-
fessional específica a distància.

j) Planificar i organitzar els ensenyaments
de règim especial d’esports.

k) Qualsevol altra que li sigui encoman-
da pel/per la director/a general.

Article 12. De la Subdirecció General de
Planificació i Organització de la Formació
Professional depenen els òrgans següents:

a) El Servei de Suport a la Gestió dels
Centres de Formació Professional i d’Ense-
nyaments Esportius.

b) El Servei d’Organització del Currícu-
lum de la Formació Professional i dels En-
senyaments Esportius.

Article 13. Corresponen al Servei de Su-
port a la Gestió dels Centres de Formació
Professional i d’Ensenyaments Esportius les
funcions següents:

a) Elaborar propostes i documents rela-
cionats amb la gestió de convenis amb cen-
tres, universitats, altres administracions,
organismes, entitats i empreses

b) Col·laborar en la definició dels criteris
per a l’assignació de despeses de funcio-
nament dels centres.

c) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves d’accés dels ci-
cles formatius del règim general i els ense-
nyaments de règim especial d’esports.

d) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves per a l’obtenció
de titulacions de formació professional.

e) Col·laborar en la definició de criteris en
l’assignació dels concerts educatius dels
centres de formació professional.

f) Proposar criteris per planificar l’actua-
lització anual de l’oferta dels cicles forma-
tius i la provisió dels equipaments .

g) Analitzar i fer propostes en matèria de
convalidacions, exempcions, concordances,
reclamacions i equivalències dels estudis re-
alitzats per l’alumnat.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 14. Depèn del Servei de Suport a
la Gestió dels Centres de Formació Profes-
sional i d’Ensenyaments Esportius la Sec-
ció d’Atenció a l’Alumnat de Formació Pro-
fessional i d’Ensenyaments Esportius.

Art ic le 15. Corresponen a la Secció
d’Atenció a l’Alumnat de Formació Profes-
sional i d’Ensenyaments Esportius les fun-
cions següents:

a) Gestionar les proves d’accés dels ci-
cles formatius del règim general.

b) Gestionar les proves d’accés als en-
senyaments de règim especial d’esports.

c) Gestionar les proves per a l’obtenció
de titulacions de formació professional.

d) Gestionar convalidacions, exempci-
ons, concordances, reclamacions i equiva-
lències dels estudis realitzats per l’alumnat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.
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Article 16. Corresponen al Servei d’Orga-
nització del Currículum de la Formació Pro-
fessional i dels Ensenyaments Esportius les
funcions següents:

a) Elaborar i desenvolupar el currículum
de les famílies professionals de la formació
professional específica.

b) Elaborar i desenvolupar el currículum
dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

c) Analitzar i elaborar les adaptacions cur-
riculars dels cicles formatius.

d) Revisar i millorar el currículum dels ci-
cles formatius.

e) Analitzar i elaborar propostes d’actu-
alització dels títols de formació professional
i dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

f) Desenvolupar, si s’escau, projectes
d’innovació relatius a la formació professi-
onal promoguts per la direcció general.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 17. Corresponen a la Subdirecció
General de Programes i Recursos les funci-
ons següents:

a) Dissenyar i organitzar programes d’in-
formació i orientació professional.

b) Establir marcs de col·laboració amb les
administracions locals i els agents socials en
matèria d’informació i orientació professio-
nal inicial.

c) Ordenar, planificar i coordinar l’oferta
de programes de transició al món laboral i
de programes de garantia social.

d) Dissenyar, organitzar i aprovar propos-
tes d’aplicació de transició al món laboral i
programes de garantia social.

e) Cercar, promoure i participar en pro-
grames comunitaris i internacionals de co-
operació transnacional en els àmbits relaci-
onats amb la formació professional i la
transició.

f) Promoure i organitzar activitats de co-
operació en matèria de Formació Professi-
onal amb administracions nacionals i regio-
nals.

g) Planificar l’organització d’accions for-
matives de mobilitat transnacional d’estudi-
ants i professors de Formació Professional.

h) Promoure la realització d’estudis d’in-
serció professional i d’anàlisi de canvis en
les necessitats formatives professionals per
tal de disposar de les dades indicatives.

i) Establir marcs de col·laboració amb les
administracions i amb l’entorn productiu per
garantir una millor qualitat i adequació de
les accions formatives.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da pel/per la director/a general.

Article 18. Depenen de la Subdirecció Ge-
neral de Programes i Recursos els òrgans
següents:

a) Servei de Programes Internacionals de
Formació Professional.

b) Servei de Programes de Transició.

Article 19. Corresponen al Servei de Pro-
grames Internacionals de Formació Profes-
sional les funcions següents:

a) Desenvolupar i gestionar projectes de
cooperació transnacional realitzats en el
marc dels Programes i Iniciatives de la

Comissió Europea o altres organismes in-
ternacionals.

b) Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tivitats de cooperació en matèria de forma-
ció professional realitzades amb administra-
cions nacionals i regionals.

c) Proposar les condicions de la convo-
catòria pública d’ajuts per a la realització
d’estades i/o intercanvis en empreses o
entitats d’altres països.

d) Organitzar i fer el seguiment de les ac-
cions de mobilitat transnacional d’estudiants
i professors de formació professional.

e) Dissenyar útils i materials adequats a
l’organització i realització de projectes trans-
nacionals de formació professional.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 20. Corresponen al Servei de Pro-
grames de Transició les funcions següents:

a) Establir les característiques i la tipolo-
gia dels programes que integren l’oferta de
programes bàsics de transició (programes
de garantia social) i afavorir-ne el desenvo-
lupament.

b) Establir els criteris de certificació de la
formació i el reconeixement de les seves cor-
respondències, d’acord amb el sistema
general de qualificacions establert.

c) Planificar, promoure i coordinar el con-
junt de l’oferta necessària dels programes
bàsics de transició.

d) Dissenyar, promoure i aplicar progra-
mes propis en col·laboració, si s’escau, amb
altres administracions.

e) Supervisar els programes que consti-
tueixen l’oferta pròpia del Departament
d’Educació dels programes de garantia
social.

f) Avaluar el funcionament dels progra-
mes i elaborar propostes per a noves actu-
acions.

g) Promoure i establir col·laboracions
amb l’entorn productiu i amb altres admi-
nistracions.

h) Elaborar, sistematitzar i difondre recur-
sos i materials didàctics.

i) Dissenyar estratègies i materials per fa-
cilitar informació i orientació als possibles
usuaris dels programes.

j) Proposar accions de formació especí-
fica adreçades al professorat dels progra-
mes bàsics de transició (programes de ga-
rantia social).

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 21. Depèn del Servei de Programes
de Transició la Secció de Planificació, Or-
ganització i Gestió dels Programes de Tran-
sició.

Article 22. Corresponen a la Secció de Pla-
nificació, Organització i Gestió dels Progra-
mes de Transició les funcions següents:

a) Planificar l’oferta a partir de l’anàlisi ter-
ritorial de necessitats.

b) Promoure els programes i coordinar
l’oferta, a partir de convenis amb altres ad-
ministracions i del reconeixement de progra-
mes impartits per entitats i institucions.

c) Definir les característiques bàsiques,
els àmbits formatius i els tipus de contin-
guts dels programes.

d) Dissenyar i establir criteris, mètodes i
instruments per al seguiment i l’avaluació
dels resultats.

e) Establir criteris i directrius per al des-
envolupament dels programes formatius.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Disposicions addicionals

—1 Totes les referències explícites que la
normativa vigent fa a unitats directives que
es modifiquen s’han d’entendre fetes a les
unitats directives o òrgans que assumeixen
les seves funcions o estructura.

—2 S’afegeix un apartat d) a l’article 2.2
del Decret 80/1996, de 20 de febrer, pel qual
s’estableix la regulació i el funcionament del
Registre de centres docents, el qual queda
redactat de la manera següent:

“d) Els centres públics i privats de forma-
ció d’adults que imparteixen ensenyaments
reglats en l’àmbit de la formació instrumen-
tal i la formació bàsica.”

—3 Es modifica l’article 1 del Decret 154/
1991, de 16 de juliol, de la Comissió Inter-
departamental per a la formació d’adults,
que queda redactat de la manera següent:

“Article 1
”La Comissió interdepartamental per a la

formació d’adults té la composició següent:
”Presidència: la persona titular del Depar-

tament d’Educació.
”Vicepresidència: la persona titular de la

direcció del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya.

”Vocals:
”La persona titular de la Direcció General

de Formació Professional i Educació Perma-
nent del Departament d’Educació.

”Una persona, com a mínim amb rang de
director general, en representació de cadas-
cun dels departaments de Presidència,
Benestar i Família, Cultura, Salut, Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, Justícia, Medi
Ambient i Habitatge, i Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, designada per
la persona titular del Departament respec-
tiu.

”Secretaria: un funcionari del Departa-
ment d’Educació.”

—4 Els òrgans competents han d’adap-
tar a la nova estructura, prevista en aquest
Decret, els nomenaments per als llocs de
comandament que es mantenen vigents
amb la mateixa denominació o funcions,
com també els altres òrgans que tot i veure
modificada la seva denominació o adscrip-
ció mantenen les funcions essencials que
tenien assignades, d’acord amb el que pre-
veu el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de pro-
visió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.

Disposicions transitòries
—1 Els òrgans dependents de les uni-
tats afectades per aquest Decret es man-
tindran mentre no es modifiquin les dis-
posicions que els regulen.

—2 El personal que resulti afectat per les
modificacions orgàniques d’aquest Decret
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continua percebent la totalitat de les se-
ves retribucions amb càrrec als crèdits als
quals s’estaven imputant fins que s’adop-
tin les disposicions de desplegament i
pressupostàries corresponents.

—3 Les persones que ocupen els llocs de
treball o de comandament dels òrgans i àre-
es funcionals afectades per aquest Decret
seguiran exercint les seves funcions respec-
tives mentre no s’adaptin els nomenaments
o es proveeixin, si s’escau, els llocs de tre-
ball d’acord amb l’estructura regulada.

Disposicions derogatòries

—1 Es deroga el capítol 7 de la “Direcció
General de Formació Professional” del De-
cret 320/2000, de 27 de setembre, de re-
estructuració del Departament d’Ensenya-
ment.

—2 Es deroga el capítol 4 de la “Direcció
General de Formació d’Adults” i la disposi-
ció addicional tercera del Decret 192/1993,
de 27 de juliol, de reestructuració del De-
partament de Benestar Social.

—3 Es deroga el Decret 162/2000, de 2
de maig, de modificació del Decret 154/
1991, de 16 de juliol, de la Comissió inter-
departamental per a la formació d’adults.

—4 Es deroga el Decret 77/1989, de 13
de març, de creació del centre de recursos
per a la formació d’adults El Mil·lenari.

—5 Es deroga el capítol 2 del “Registre ge-
neral de centres de formació d’adults” del
Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es
regulen els centres de formació d’adults.

—6 Es deroga l’Ordre de 13 de juliol de
1994, d’organització del funcionament del
Registre general de centres de formació
d’adults i el seu procediment registral.

—7 Així mateix, queden derogades totes
les disposicions d’igual o inferior rang que
s’oposin al que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

—1 Es faculta el conseller d’Economia i
Finances per real itzar les adaptacions
pressupostàries necessàries per donar
compliment a aquest Decret.

—2 Aquest Decret entra en vigor l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.187.131)

DECRET 343/2004, de 20 de juliol, pel qual
es crea un institut d’educació secundària a
Castellar del Vallès.

La previsió de demanda d’escolarització
en els diferents nivells d’ensenyament acon-

sella la revisió de l’oferta de places públi-
ques existents al municipi de Castellar del
Vallès. Això possibilita una millor resposta a
les necessitats educatives.

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

Decreto:

Article únic. Crear l’institut d’educació se-
cundària a Castellar del Vallès, amb codi de
centre 08058520, per desglossament de
l’IES de Castellar, amb codi de centre
08046682, ubicat al c. Alemanya, 34, de
Castellar del Vallès (Vallès Occidental), el
funcionament del qual s’adequarà al que es-
tableix el Decret 199/1996, de 12 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels
centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professio-
nal de grau superior i a la resta de norma-
tiva legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que dis-
posa aquest Decret.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.184.087)

DECRET 344/2004, de 20 de juliol, de cre-
ació de diversos col·legís d’educació infan-
til i primària.

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

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

Decreto:

Article únic. Crear els col·legis d’educació
infantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquest Decret.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Educació per
a l’execució i desenvolupament del que dis-
posa aquest Decret.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix
Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat
Col·legi d’educació infantil i primària a Mo-

lins de Rei, amb codi de centre 08061610,
ubicat al c. Les Sínies/passeig del Terraplè,
de Molins de Rei.

Col·legi d’educació infantil i primària a Sant
Feliu de Llobregat, amb codi de centre
08063394, ubicat al passeig Comte Vilarda-
ga/c. Les Roses, de Sant Feliu de Llobregat.

Col·legi d’educació infantil i primària a Vi-
ladecans, amb codi de centre 08062948,
ubicat a l’av. dels Jocs Olímpics, s/n (Can
Preciós-Olivaretes), de Viladecans.

Serveis Territorials d’Ensenyament a  Bar-
celona II (comarques)

Comarca: Osona
Col·legi d’educació infantil i primària a

Manlleu, amb codi de centre 08060964,
ubicat a l’av. Pirineus, 19, de Manlleu.

Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona

Comarca: Selva
Col·legi d’educació infantil i primària a

Lloret  de Mar,  amb codi  de centre
17008080, ubicat a la Zona del Rieral, s/n,
de Lloret de Mar.

Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès
Occidental

Comarca: Vallès Occidental
Col·legi d’educació infantil i primària a Ter-

rassa, amb codi de centre 08062687, ubi-
cat al c. Palet i Barba, s/n, de Terrassa.

(04.194.063)

RESOLUCIÓ EDC/2003/2004, de 13 de
juliol, per la qual es dóna publicitat a la
Resolució de 7 de juny de 2004, del recurs
de reposició interposat per la titularitat del
centre docent privat concertat Sant Fran-
cesc, de Barcelona, contra la Resolució
ENS/511/2004, de 2 de març.

Per la Resolució ENS/511/2004, de 2 de
març (DOGC núm. 4090, de 12.3.2004), es
va disminuir el nombre d’unitats concerta-
des del centre docent privat Sant Francesc,
de Barcelona.

D’acord amb l’article 1 d’aquesta Reso-
lució es va disminuir al centre Sant Francesc,
de Barcelona, amb codi 08003658, 1 unitat
concertada de segon curs del cicle forma-
tiu de grau mitjà d’equips i instal·lacions
electrotècniques (CFPM 0801) i d’1 unitat
de segon curs del cicle formatiu de grau su-
perior de sistemes de telecomunicació i
informàtics (CFPS 0854), atès que el nom-
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bre d’alumnes resultant del procés de ma-
triculació no justifica el manteniment del
concert.

Contra aquesta Resolució, el centre Sant
Francesc va interposar un recurs de repo-
sició, pel qual reclamava 1 unitat concerta-
da de segon curs del cicle formatiu de grau
mitjà d’equips i instal·lacions electrotècni-
ques (CFPM 0801) i 1 unitat de segon curs
del cicle formatiu de grau superior de siste-
mes de telecomunicació i informàtics (CFPS
0854), que s’ha estimat per la Resolució de
7 de juny de 2004.

Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius,
estableix que la concessió dels concerts
educatius s’ha de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a proposta de
la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 7
de juny de 2004, per la qual s’estima el
recurs interposat pel centre docent privat
Sant Francesc, de Barcelona, amb codi
08003658, contra la Resolució ENS/511/
2004, de 2 de març, per la qual s’aprova la
disminució del nombre d’unitats concerta-
des d’aquest centre.

En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’ator-
gar 1 unitat concertada de segon curs del
cicle formatiu de grau mitjà d’equips i instal·-
lacions electrotècniques (CFPM 0801) i 1
unitat de segon curs del cicle formatiu de
grau superior de sistemes de telecomuni-
cació i informàtics (CFPS 0854).

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

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

Barcelona, 13 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.184.080)

RESOLUCIÓ EDC/2004/2004, de 7 de ju-
liol, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Arlequín, de
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants Arlequín, de Barcelona, en petició
d’autorització d’obertura d’un centre privat,
per transformació d’una llar d’infants auto-
ritzada de conformitat amb la legislació

anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 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,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar Arlequín, de Barcelona, per
transformació de la llar d’infants autoritza-
da de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
en els termes que s’especifiquen en l’an-
nex d’aquesta Resolució.

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

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

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

Barcelona, 7 de juliol de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08051501.
Denominació: Arlequín.

Adreça: c. Balcells, 41.
Titular: Magdalena Arimany Brecha i Con-
cepción Arimany Brecha.
NIF: 37591753R i 37591754W.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar Arlequín per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

Educació preescolar: 4 unitats amb ca-
pacitat per a 61 llocs escolars.

(04.168.050)

RESOLUCIÓ EDC/2010/2004, de 8 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Sol-Ixent, de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Sol-Ixent, de Mataró, en
petició d’autorització d’obertura de l’etapa
d’educació preescolar i reducció de l’etapa
d’educació infantil, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Sol-Ixent, de Mataró, per obertura de l’eta-
pa d’educació preescolar i reducció de l’eta-
pa d’educació infantil, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 8 de juliol de 2004

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

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
de Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Mataró.
Localitat: Mataró.
Codi: 08035374.
Denominació: Sol-Ixent.
Adreça: av. Gatassa, 68-84.
Titular: Sancho Caballé, Agustí.
NIF: 38746859R.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar, amb 3 unitats amb capaci-
tat per a 41 llocs escolars i amb efectes a
partir de l’inici del curs 2004-2005.

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

S’autoritza la reducció d’una unitat de
l’etapa d’educació infantil, amb capacitat
per a 25 llocs escolars i amb efectes a partir
del final del curs 2003-2004.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per 41 llocs es-

colars.
Educació infantil
3 unitats amb capacitat per a 75 llocs es-

colars.
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria:
4 unitats de primer cicle amb capacitat

per a 120 llocs escolars i 4 unitats de se-
gon cicle amb capacitat per 120 llocs esco-
lars.

(04.190.052)

RESOLUCIÓ EDC/2030/2004, de 15 de
juliol, de regulació de la fase de pràctiques
que preveu la Resolució ENS/21/2004, de 19
de gener, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents i
per a l’adquisició de noves especialitats.

De conformitat amb el que estableix la
base 11 de la Resolució ENS/21/2004, de
19 de gener (DOGC núm. 4052, de
20.1.2004), per la qual es regula la convoca-
tòria de proves per a la provisió de places
de funcionaris docents i per a l’adquisició
de noves especialitats, és procedent regla-
mentar la fase de pràctiques prèvia al no-
menament com a funcionaris de carrera dels
aspirants que han superat el procés selec-
tiu i que seran nomenats funcionaris en
pràctiques.

En virtut d’això,

Resolc:

—1 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de
pràctiques dels funcionaris que les duen a
terme destinats en centres docents, tal com
preveu la base 11 de la Resolució ENS/21/
2004, de 19 de gener, es constituirà a tots
els serveis territorials una comissió qualifi-
cadora composta pels membres següents:

L’inspector en cap, que actuarà com a
president, o la persona en qui delegui.

Dos inspectors d’educació designats per
l’inspector en cap.

Un director d’un centre docent designat
pel director dels serveis territorials.

El cap de la Secció de Gestió de Perso-
nal que actuarà com a secretari.

Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al president o a dos o més vocals els
sigui impossible comparèixer, el director dels
serveis territorials designarà els suplents.

—2 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de
pràctiques dels funcionaris que les duen a
terme destinats en serveis educatius o en
altres llocs de treball diferents dels recollits
al punt anterior, es constituirà una comissió
qualificadora composta pels membres se-
güents:

El cap del Servei de Planificació i Coordi-
nació de la Subdirecció General de la Ins-
pecció d’Educació, que actuarà com a pre-
sident, o la persona en qui delegui.

Tres inspectors designats pel subdirector
general de la Inspecció d’Educació.

El cap del Servei de Gestió de Professo-
rat.

Si un cop constituïda la comissió, en cas
que al president o a dos o més vocals els
sigui impossible comparèixer, la directora
general de Recursos Humans designarà els
suplents.

—3 Les comissions es constituiran durant
la primera quinzena de setembre. De l’acte
de constitució es redactarà l’acta correspo-
nent, que serà signada per tots els mem-
bres que la constitueixen i tramesa a la
Direcció General de Recursos Humans.

—4 Durant la segona quinzena de setem-
bre a cada delegació territorial es farà pú-
blica al tauler d’anuncis la composició de la
comissió qualificadora corresponent.

Quant a la composició de la comissió qua-
lificadora prevista al punt 2 d’aquesta Re-
solució, es farà pública al tauler d’anuncis
del Departament d’Educació, Via Augusta,
202-226, de Barcelona, en el mateix termi-
ni assenyalat al paràgraf anterior.

—5 Els membres de les comissions qua-
lificadores estaran afectats per les causes
d’abstenció i recusació que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—6 A cada aspirant se li assignarà un tutor
per a la fase de pràctiques.

Les funcions del tutor consistiran a as-
sessorar i informar l’aspirant respecte de
l’organització i el funcionament del centre i
dels seus òrgans de govern, participació i
coordinació didàctica i respecte al projecte
educatiu i curricular del centre. Així mateix,
assessorarà l’aspirant respecte de la pro-

gramació didàctica i la seva adequació a les
característiques de l’alumnat. El tutor po-
drà assistir a les classes que imparteixi l’as-
pirant si ho considera convenient per a la
realització de les seves funcions.

Les comissions qualificadores nomenaran
els mestres i professors tutors, segons cor-
respongui en cada cas.

Els directors dels centres docents on
hagin estat destinats els aspirants selecci-
onats per realitzar la fase de pràctiques
proposaran els mestres i professors que han
d’exercir les funcions de tutors.

Aquesta proposta s’ha de trametre al di-
rector dels serveis territorials, qui la farà
arribar a la comissió corresponent abans del
15 de setembre de 2004, per tal que aques-
ta procedeixi al nomenament dels tutors.

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris docents de carrera del mateix cos
que l’aspirant o d’un cos superior que es-
tiguin destinats al centre en què l’aspirant
realitzi les pràctiques. En el cas de profes-
sors d’ensenyament secundari, professors
d’escoles oficials d’idiomes o professors
tècnics de formació professional, la tutorit-
zació de les pràctiques correspondrà al cap
del departament on hagi estat assignat el
funcionari en pràctiques, sempre que el cap
del departament sigui un funcionari del
mateix cos que l’aspirant o d’un cos supe-
rior. En el cas que no ho sigui, la tutoritza-
ció correspondrà, sempre que sigui possi-
ble, a un altre professor del departament que
sigui del mateix cos que l’aspirant o d’un
cos superior. Quan no hi hagi cap altre pro-
fessor del departament que pugui realitzar
la tutoria el director del centre haurà de
proposar un altre professor del centre del
mateix cos que l’aspirant o d’un cos supe-
rior.

—7 Al final del període de pràctiques, el
tutor i el director del centre elaboraran sen-
gles informes en els quals expressaran la
seva valoració pel que fa als aspectes que
es detallen en els models A i B inclosos a
l’annex d’aquesta Resolució, així com d’al-
tres dades que creguin d’interès. Aquesta
valoració s’expressarà en els termes satis-
factori o no satisfactori.

El director del centre trametrà a la comis-
sió qualificadora corresponent els informes
esmentats en aquest punt.

L’inspector del centre on realitzi les pràc-
tiques l’aspirant emetrà un informe sobre
l’exercici de la tasca docent duta a terme
per l’aspirant.

—8 Les comissions qualificadores podran
sol·licitar als aspirants un informe final en
què hauran de fer una valoració de les difi-
cultats trobades i dels suports rebuts en el
desenvolupament de la seva activitat.
Aquest informe serà lliurat al final de la fase
de pràctiques a la comissió sol·licitant.

—9 Els funcionaris en pràctiques que el 31
d’agost de 2004 hagin prestat menys de 6
mesos de serveis en centres docents de-
pendents del Departament d’Educació hau-
ran d’assistir necessàriament a un curs de
formació, organitzat per la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa del De-
partament d’Educació. El calendari dels
cursos es podrà consultar per Internet a
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http://www.xtec.es/sgfp. La durada del curs
serà de 24 hores.

—10 L’avaluació dels aspirants serà efec-
tuada per cada comissió qualificadora a
partir dels informes emesos pel tutor, el
director i l’inspector del centre i, quan es-
caigui, es podran tenir en compte els infor-
mes elaborats per l’aspirant. El judici de la
comissió qualificadora s’expressarà en ter-
mes d’apte o no apte. Així mateix, tindrà en
compte l’assistència al curs de formació, si
escau.

A l’acta de qualificació s’inclourà els fun-
cionaris en pràctiques dels diferents cossos,
tant els que han de ser avaluats com els que
estiguin exempts d’avaluació de les pràcti-
ques pel fet d’haver prestat serveis, al-
menys, un curs escolar com a funcionaris
docents de carrera.

L’acta de qualificació l’hauran de signar,
com a mínim, tres membres de la comissió.

La comissió qualificadora lliurarà al direc-
tor dels serveis territorials la relació dels fun-
cionaris, amb la qualificació corresponent,
el qual la trametrà a la Direcció General de
Recursos Humans.

—11 La comissió qualificadora prevista al
punt 2 d’aquesta Resolució actuarà d’acord
amb el procediment que s’estableix amb
caràcter general per a les comissions terri-
torials, amb les particularitats següents:

Els tutors seran nomenats entre els fun-
cionaris de carrera del mateix cos o supe-
rior que l’aspirant, destinats, sempre que
sigui possible, al mateix servei educatiu o
programa.

Les funcions realitzades per l’inspector
del centre seran assumides per l’inspector
que té assignat el servei o programa cor-
responent.

Al final del període de pràctiques l’inspec-
tor que té assignat el servei o programa cor-
responent, el tutor i el director del servei
educatiu o, en el seu cas, programa, elabo-
raran sengles informes en els quals expres-
saran la seva valoració pel que fa als as-
pectes que es detallen en els models C i D
inclosos a l’annex d’aquesta Resolució.

La comissió qualificadora trametrà la re-
lació dels funcionaris, amb la qualificació
corresponent, a la Direcció General de Re-
cursos Humans.

—12 La Direcció General de Recursos Hu-
mans, d’acord amb les actes de les dife-
rents comissions qualificadores, comunica-
rà als funcionaris en pràctiques declarats
no aptes aquesta circumstància, i obrirà un
termini de deu dies per presentar al·-
legacions, d’acord amb el que estableix
l’article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. Transcorregut aquest termini,
la directora general de Recursos Humans
dictarà la resolució que es trametrà a la
comissió qualificadora afectada i a l’interes-
sat.

Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran incorporar-se amb els selec-
cionats de la següent promoció per repetir,
per una única vegada, la fase de pràctiques
en els termes que estableix la base 11.3 de
la Resolució ENS/21/2004, de 19 de gener.

—13 Les comissions donaran per acaba-
des les seves actuacions en el moment en
què hagin estat qualificats tots els funcio-
naris en pràctiques que prestin serveis en
centres de l’àmbit territorial on està consti-
tuïda cada comissió, o bé en serveis edu-
catius o altres llocs de treball. Sens perju-
dici del que estableix la base 15 d’aquesta
Resolució, l’acta de qualificació de les pràc-
tiques haurà de ser tramesa a la Direcció
General de Recursos Humans abans del 30
de maig de 2005, amb les excepcions que
es puguin derivar del que s’estableix al punt
següent.

—14 Amb data 1 d’abril de 2005 hauran
finalitzat la fase de pràctiques els funciona-
ris en pràctiques que hagin estat en servei
actiu en el cos docent durant un període su-
perior o igual a sis mesos i amb un període
d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi ha
hagut absències justificades d’algun aspi-
rant, aquest període s’haurà de completar
fins als tres mesos abans que la comissió
emeti la seva qualificació.

Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril de 2005 hagin estat en actiu en el
cos docent durant un temps inferior a sis
mesos o que no hagin realitzat un període
d’avaluació mínim de tres mesos, hauran de
completar tant el període mínim de sis
mesos en servei actiu com el d’avaluació
mínim de tres mesos abans de ser avalu-
ats. La seva qualificació es formalitzarà tan
bon punt s’hagin complert els períodes es-
mentats. A aquests efectes, les comissions
es consideraran constituïdes amb caràcter
permanent fins que hagin avaluat els funci-
onaris en pràctiques que tinguin assignats.
En qualsevol cas les seves actuacions fina-
litzaran el 31 d’agost de 2005.

—15 Tot el que s’estableix als punts ante-
riors d’aquesta Resolució és d’aplicació als
mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries ante-
riors a la de l’any 2004 i que, degudament
autoritzats, no es van incorporar a la realit-
zació de la fase de pràctiques durant el
període que els corresponia, per causes
legals.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Recursos
Humans o davant la consellera d’Educació,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà 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, 15 de juliol de 2004

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

A) Indicadors per a l’informe del mestre
o professor tutor (general): satisfactori/no
satisfactori.

1. Compliment de la programació didàc-
tica del departament amb especial atenció
als criteris d’avaluació.

2. Adaptació de la programació als seus
alumnes (programació d’aula i pràctica do-
cent).

3. Participació en les activitats del depar-
tament.

B) Indicadors per a l’informe del director
del centre: satisfactori/no satisfactori.

1. Compliment de l’horari personal.
2. Participació en les activitats del cen-

tre, integració en el claustre, treball en equip.
3. Capacitat de relació i comunicació

amb els alumnes.

C) Indicadors per a l’informe del tutor
(serveis educatius o programes): satisfac-
tori/no satisfactori.

1. Desenvolupament del pla anual d’ac-
tuació.

2. Adequació de les intervencions a les
necessitats.

3. Suport als centres i al professorat.

D) Indicadors per a l’informe del director
del servei educatiu o, en el seu cas, del pro-
grama: satisfactori/no satisfactori.

1. Compliment de l’horari personal.
2. Participació en les activitats de treball

de l’equip.
3. Capacitat de relació i comunicació.

(04.196.123)

RESOLUCIÓ EDC/2031/2004, de 15 de
juliol, per la qual es fan públiques les llistes
d’aspirants que han superat les proves per
a la provisió de places docents convoca-
des mitjançant la Resolució ENS/21/2004,
de 19 de gener.

De conformitat amb el que disposa la
base 8.3.6 de la Resolució ENS/21/2004,
de 19 de gener (DOGC núm. 4052, de
20.1.2004), de convocatòria de proves per
a la provisió de places de funcionaris do-
cents i per a l’adquisició de noves especi-
alitats, i vistes les propostes d’aspirants se-
leccionats fetes públiques per cada tribunal;

A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques, per
cossos i especialitats, dels aspirants que
han estat seleccionats en el procediment
selectiu, la convocatòria del qual es va obrir
mitjançant la Resolució ENS/21/2004, de 19
de gener, per a la provisió de places de fun-
cionaris docents dels cossos de mestres,
del cos de professors d’ensenyament se-
cundari, del cos de professors tècnics de
formació professional i del cos de profes-
sors d’escoles oficials d’idiomes a Ca-
talunya, amb indicació del número d’ordre
i la puntuació total obtinguda per cada as-
pirant, segons consta a l’annex d’aquesta
Resolució, d’acord amb l’ordre establert a
la base 8.3.5 de la Resolució de convoca-
tòria.

—2 En el termini de vint dies naturals a
comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els aspirants
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seleccionats hauran de presentar a la Direc-
ció General de Recursos Humans (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), o per
qualsevol dels mitjans que assenyala l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
trat iu comú, e ls documents a què fa
referència la base 9 de la Resolució ENS/
21/2004, de 19 de gener, de convocatòria
del procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que dintre del
termini fixat, i llevat dels casos de força
major, no presentin la documentació reque-
rida, o bé en els casos en els quals s’obser-
vi a partir de la revisió de la documentació
que els manca algun dels requisits assenya-
lats a la base 2 de la Resolució de convo-
catòria, no podran ser nomenats funciona-
ris de carrera i quedaran sense efectes les
seves actuacions en el procediment selec-
tiu, sens perjudici de la responsabilitat en
què hagin pogut incórrer per falsedat en la
sol·licitud inicial.

—3 Els serveis territorials faran públiques
les resolucions provisionals i definitives

d’adjudicacions de destinacions per al curs
2004-2005 i les llistes durant el mes de
juliol de 2004. Aquestes destinacions tam-
bé es podran consultar a la pàgina d’Inter-
net del Departament d’Educació http://
www.gencat.net/ense.

S’obrirà un termini de 3 dies hàbils per
presentar reclamacions contra la llista pro-
visional.

Amb la resolució definitiva i les llistes cor-
responents es consideraran efectuades les
notificacions als interessats a tots els efec-
tes.

La data de presa de possessió de la des-
tinació adjudicada tindrà efectes adminis-
tratius d’1 de setembre de 2004 i fins el 31
d’agost de 2005. Els qui no s’incorporin a
les destinacions adjudicades s’entendrà que
renuncien a tots els drets que els puguin cor-
respondre per la seva participació en el
procediment selectiu, llevat que els hagi
estat autoritzat l’ajornament de la fase de
pràctiques o de la incorporació a aquesta.

—4 La Direcció General de Recursos Hu-
mans adoptarà les mesures necessàries per
a l’execució d’aquesta Resolució.

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

Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant l’òrgan que va dictar l’ac-
te, en el termini d’un mes 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 pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin oportú per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

N Cognoms i nom NIF T P

MESTRES

Educació especial: pedagogia terapèutica
001 Montagut Cubells, Ana Isabel .................... 39865310P 08,2408 L
002 Cantacorps Verdes, Maria Dolors ................ 43708915Z 07,5222 L
003 Bros Sánchez, Maria Isabel ......................... 47151882L 07,0842 L
004 Barceló Miguel, Núria ................................. 43732296G 06,9987 L
005 Juncosa Pierre, Mireia ................................ 40441398S 06,9798 L
006 Barrau Tarraguel, Natalia ............................. 38100373E 06,9154 L
007 Artacho De Gea, Sonia .............................. 40340882D 06,8498 L
008 Armengol Cera, Ramon ............................. 78067049N 06,7210 L
009 Perisé Bertran, Carmina .............................. 78082354E 06,7108 L
010 Cabarrocas Duran, Ana ............................. 40326486B 06,6919 L
011 Caseny Ferrando, M. Lourdes .................... 43501666H 06,6817 L
012 González De Vicente, Sandra ..................... 34762473C 06,6799 L
013 Ruiz Moreno, Magdalena ........................... 46535736C 06,5165 L
014 Ibáñez Lafuente, Rosa Maria ....................... 43541599T 06,4576 L
015 Roldán Bernada, Sandra ............................ 46679932Y 06,4258 L
016 Serrano Linares, Esther .............................. 39707123S 06,3290 L
017 Madrid López, Laura Noelia ....................... 47614542B 06,3187 L
018 Sabaté Mulet, Silvia .................................... 52608811Z 06,2932 L
019 Perucho González, Elisenda ...................... 44007255K 06,2462 L
020 Mestre Roc, Pablo ...................................... 43523880Z 06,1999 L
021 Girves Carcedo, Elena ............................... 43429302N 06,1465 L
022 Ballesteros Sánchez, Marta ........................ 38144639J 06,0998 L
023 Vázquez Fernández, Raquel ...................... 44195862M 06,0153 L
024 Cruset Guinjoan, Maria .............................. 39901808M 05,9743 L
025 Suñer Torrenta, Anna ................................. 40447927N 05,8399 L
026 Vega Fidel, Raquel ..................................... 46614772M 05,8156 L
027 Martret Rodríguez, Gemma ......................... 43695295X 05,8034 L
028 Abellan Ovide, Anna Alícia .......................... 43699118S 05,7489 L
029 Castillo Acosta, Daniel ................................ 47677420F 05,7344 L
030 Pérez Morell, Carla Ariadna ........................ 21500641B 05,7244 L
031 Ripollès Garriga, M. Angeles ...................... 39872904N 05,6351 L
032 Prades Cambra, Xenia ............................... 77834441A 05,6299 L
033 Morales Bernard, Sandra ........................... 46755715G 05,6279 L
034 Chinchilla García-Muñoz, Sara .................... 53065208E 05,5747 L
035 Casas Abollo, Jorge .................................. 39896643S 05,5698 L

N Cognoms i nom NIF T P

036 Salvans Martín, Maria del Pilar .................... 33958687S 05,5386 L
037 Rocasalbas Boter, Laia ............................... 77309837Y 05,5111 L
038 Senso Sánchez, Susana ............................ 34762450C 05,4943 L
039 Serra Ramos, Anna ................................... 40327741R 05,4666 L
040 Lara Martínez, Ma.Cristina ........................ 39733606W 05,4558 L
041 Soronellas Juncosa, Sílvia .......................... 39902605C 05,4425 L
042 Belmonte Vila, Olga ................................... 52422782D 05,4183 L
043 Angel Montero, Susana ............................. 46817160Q 05,3552 L
044 Ruiz Borralleras, Rosa ................................ 52149927A 05,3397 L
045 Barris Costa, Maria Lourdes ....................... 77916198H 05,3064 L
046 Sánchez Alejo, Elisabet ............................... 46683416V 05,3019 L
047 Muñoz Estrada, Marta ............................... 33945245M 05,2633 L
048 Escusa Sánchez, Victoria ............................ 52168025T 05,2633 L
049 Aviles Sánchez, Maria Carmen .................... 53074853F 05,2561 L
050 Montenegro González, Sílvia ...................... 77740637Q 05,2472 L
051 Jordán Árias, Aurora ................................... 43737233L 05,2289 L
052 Seyos Sola, Mercè ..................................... 43701959G 05,1599 L
053 Plazas Navarro, Adoracion ......................... 46702168R 05,1269 L
054 Martín Vidal, Meritxell .................................. 46751479T 05,0210 L
055 Bielsa Bonet, Meritxell ................................. 52157198Y 05,0148 L

Educació infantil
001 Tarres Serra, Maria Esperança .................... 77904947Z 08,4111 L
002 López Cantero, Manel ............................... 35031863B 07,8677 L
003 Forne Castaño, Ester ................................. 77735286R 07,7130 L
004 Marco Gil, Laura ........................................ 37382295G 07,7048 L
005 Duarte Prados, Sandra .............................. 46727383P 07,6830 L
006 Aznar Vacas, Elisabet ................................ 43429126C 07,5851 L
007 Grau Roche, Lidia ...................................... 40929632M 07,5443 L
008 Cazorla Quiñones, Ana Isabel ................... 37372380W 07,5311 L
009 García Martínez, Rosa-M. .......................... 40867499H 07,5235 L
010 Fernández Valle, Esther ............................... 46812665Y 07,4776 L
011 Morales Maleno, Cristina ............................. 34744205Z 07,4366 L
012 Lobera Serrano, Maria Milagros .................. 17695895V 07,4134 L
013 Sánchez Pleguezuelos, Juana ................... 39729384N 07,3430 L
014 Gibert Arnau, M. Teresa .............................. 46038975J 07,2967 L
015 Buxo Clos, Maria Eulàlia ............................. 40515484H 07,2666 L
016 Rima Gilabert, Maria Cinta .......................... 40926656L 07,1933 L

ANNEX

N=núm. d’ordre; T=puntuació total obtinguda; P=procediment de participació;
A=procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació;
E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure;
R=reserva per a aspirants amb disminucions.
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Núm. 1012

N Cognoms i nom NIF T P

017 Gaston Puyo, Maria Belen ......................... 33947958G 07,1759 L
018 Cuesta Garcia, Isabel .................................. 43509418L 07,1442 L
019 Domínguez Zazo, Laureana ...................... 10045735W 07,1171 L
020 Costa Otero, Laura Nieves ......................... 43500334C 07,0666 L
021 Reina Rodríguez, M. del Carmen ................ 33900194B 07,0642 L
022 Tarradas Viñolas, Ana Maria ........................ 33941084F 07,0355 L
023 Palasi Bargallo, Sonia ................................. 46231541T 07,0211 L
024 Piñol Vilamitjana, Olga ................................. 46546963T 07,0100 L
025 Honrubia Rodríguez, Ruth .......................... 39903793N 06,9944 L
026 Ledesma Serrano, Olga ............................. 43720534H 06,9738 L
027 Copovi Guasch, Meritxell ............................ 52603429Z 06,9697 L
028 Gangonells Gener, Elionor .......................... 39317437H 06,9667 L
029 López Daufi, Maria Carmen ........................ 40919067C 06,9498 L
030 Renart Manent, Clara ................................ 46133149W 06,9437 L
031 Barreda Escrig, Claudia .............................. 19011773L 06,9394 L
032 Capdevila Puig, M. Assumpta ..................... 33933550V 06,9352 L
033 Villarroya Calvo, Elena ................................. 45469331X 06,9322 L
034 Masdevall Teixidor, Sandra .......................... 40337325V 06,9241 L
035 Blanco Merino, Elena ................................. 46339945M 06,9238 L
036 Torrent Navarra, Natalia .............................. 40441504Y 06,9041 L
037 Cervera Pou, Marta ................................... 40437936A 06,8866 L
038 Royo Tomas, Maria Estela ........................... 78577056V 06,8855 L
039 Cervera Vila, Núria ...................................... 35075874T 06,8667 L
040 Díaz Mallo, M. Isabel .................................. 46561112G 06,8666 L
041 Casas Sorribes, Gemma ............................. 52307208X 06,8647 L
042 Bolde Broto, Gemma ................................. 39170613A 06,8626 L
043 Bonet Gallardo, Montserrat ........................ 43721624G 06,8353 L
044 Serra Bach, Roser ...................................... 40322605V 06,8333 L
045 Mor Bonet, M.Teresa ................................. 40884118P 06,8132 L
046 Valenti Serra, Aida ...................................... 40350699M 06,8065 L
047 Nevado Contreras, Esther .......................... 79281182K 06,8042 L
048 Gratacòs Gali, Pilar .................................... 77911867B 06,7899 L
049 Fontanet Ricart, M.Rosa ............................ 46649331H 06,7871 L
050 Segura Mingorance, Miriam ....................... 46715262P 06,7833 L
051 Micalo Aumedes, Laia ................................. 38117822Z 06,7832 L
052 Ribas Garcia, Jessica ................................. 38136605Y 06,7776 L
053 Riera Cartañá, Maria Teresa ....................... 40436098M 06,7739 L
054 Colas Berenguer, Luis Vicente .................... 38820177H 06,7666 L
055 Freixer Alsina, Laura .................................... 33949839E 06,7655 L
056 Rodríguez Cecilia, Estrella ........................... 40333040X 06,7312 L
057 Roca Oller, Montserrat ............................... 77301562B 06,7237 L
058 Jornet Niella, Maria Espina ......................... 40930585S 06,7235 L
059 Navarro Navarrete, Mª Isabel ....................... 43682217L 06,7164 L
060 Revilla Terceño, M.Amparo ........................ 12718824P 06,7155 L
061 Ferri Marzo, Ana Maria ............................... 52608565K 06,6942 L
062 Pujol Molist, Montserrat ............................. 33949981A 06,6932 L
063 Hernández Redondo, Almudena ................ 36525457P 06,6916 L
064 Ferrando Vilardell, Maria Dolors ................... 40442401Y 06,6898 L
065 Dapena Soriano, Marta ............................... 52625761J 06,6791 L
066 Sánchez Espinal, Isabel Maria .................... 43672573N 06,6720 L
067 Suana Rovira, Marta .................................. 39187986B 06,6700 L
068 Esteban Ergueta, Josep Ma. ....................... 39854574J 06,6697 L
069 Santana Miranda, Dolores .......................... 34730093R 06,6643 L
070 Bosca Candel, Laura ................................. 73944590G 06,6445 L
071 Puente Reverte, Sonia ................................ 38130534F 06,6441 L
072 Blancat Torres, Maria ................................. 46614312M 06,6434 L
073 Fernández Arévalo, Susana ........................ 43520893V 06,6423 L
074 Alegre Castilla, Ester ................................... 52172286Y 06,6309 L
075 Arias López, Maria Isabel ............................ 38444316T 06,6252 L
076 Pérez Caballero, Maria Carmen .................. 33885297H 06,6112 L
077 Chamorro Casas, Laura ............................. 47759121N 06,6088 L
078 Vives Farres, Maria Loreto ........................... 35110374T 06,6027 L
079 Rabella Quintana, Maria Carmen ................ 35086610H 06,5944 L
080 Morcillo Fernández, Eloísa ......................... 25981521P 06,5883 L
081 Molina Morell, Irene ..................................... 43720093Z 06,5878 L
082 Ferrer Pons, Meritxell .................................. 43743155F 06,5857 L
083 Guerrero Bori, Rosa Maria .......................... 46135031K 06,5778 L
084 Nicolas Farres, Meritxell ............................. 35087109B 06,5617 L
085 Punsoda Buxo, Marta ................................. 37274612F 06,5581 L
086 Fernández Sánchez, Elvira ........................ 39359189W 06,5533 L
087 Torre Romero, Ana Maria de la ................... 46581662S 06,5461 L
088 Traveset Camprubi, Ester ........................... 77737295D 06,5426 L
089 Codina Regàs, David ................................. 79301773G 06,5388 L
090 Ruiz Muñoz, Laura ...................................... 46759535Y 06,5340 L

N Cognoms i nom NIF T P

091 Garcia Roda, Núria .................................... 77317735S 06,5229 L
092 Casas Bul, Montserrat ................................ 39337488J 06,5136 L
093 Lagunas Duran, Laura ............................... 47619573M 06,4906 L
094 Soler Castella, Alícia ................................... 40929774D 06,4796 L
095 Garcia Díaz, Ana Bel ................................... 47612046E 06,4765 L
096 Guiu Masot, M.Isabel .................................. 78088975L 06,4734 L
097 Pérez Gil, Manuel ........................................ 33880203F 06,4666 L
098 Gomà Giménez, Mercedes ........................ 43701746K 06,4433 L
099 Bataller Jorda, Trinidad .............................. 52716265N 06,4409 L
100 Fernández Ramos, Rosa ........................... 33901482B 06,4396 L
101 Puerto Cintero, Ma.Mercedes ..................... 52407994X 06,4355 L
102 Lombart Fernández, Francisco Man ........... 52151151P 06,4247 L
103 González Grau, Jose .................................. 39720645J 06,4180 L
104 Soldado Ordoñez, Rosario .......................... 33886267E 06,4144 L
105 Guiteras Puig, Gemma............................... 77737176M 06,4120 L
106 Villena Aceituno, Concepcion ..................... 77113412R 06,4098 L
107 Rossell Moriano, Vanessa ........................... 77612809E 06,4000 L
108 Hortigon Flores, Desiree .............................. 43446401E 06,3888 L
109 Ribera Balaguer, Montserrat ....................... 39327290G 06,3865 L
110 Roman Abarca, Rosario .............................. 52424331V 06,3748 L
111 Verbo Cervera, Magdalena .......................... 33922783Z 06,3664 L
112 Rovira Fondos, Susanna ............................ 52164639H 06,3385 L
113 Vilar Fontarnau, Montserrat ........................ 33931665H 06,3375 L
114 Rieradevall Tulsa, M.Del Carme ................... 40323691E 06,3289 L
115 Moray Pérez, Eva ....................................... 46052978D 06,3267 L
116 Vilar Coromina, Gemma ............................. 40339071S 06,3093 L
117 Esteban Guitart, Monica ............................ 39360990D 06,2921 L
118 Lasuncion Ascanio, Isabel Victoria ............. 77607246W 06,2903 L
119 Torres López, Clara Maria ........................... 33923919T 06,2777 L
120 Pérez Villarroya, M. Elena ........................... 35059112M 06,2771 L
121 Gómez Cubo, María del Valle ...................... 38848997L 06,2699 L
122 Sala Coll, Núria .......................................... 39883145H 06,2636 L
123 Vallvé Ripoll, Calixte ................................... 46355757Q 06,2617 L
124 Pagans Llivina, Olga .................................. 52596481N 06,2519 L
125 Alvarez Jodar, Ma. del Carmen .................... 40928698Z 06,2442 L
126 Mendez Gutiérrez, Lluïsa ............................. 39725767Y 06,2310 L
127 Font Garriga, Mª Neus ................................ 33889709Z 06,2278 L
128 López Manzano, Mireia .............................. 46753439M 06,2252 L
129 Salmeron Ramírez, Mònica ........................ 52391260C 06,2231 L
130 Morcillo Fernández, Maria ........................... 40524731L 06,2109 L
131 Sandoval Carrillo, Elena ............................. 77604114K 06,2101 L
132 Castellvi Bertran, Anna ................................ 79290712Y 06,2080 L
133 Vázquez Lobato, Eva M. ............................. 39712371L 06,2024 L
134 Gisbert Mulet, Inmaculada .......................... 52601217X 06,2010 L
135 Rodríguez Bodelon, Núria .......................... 35063554P 06,1999 L
136 Almansa Lopez, Maria Luisa ...................... 37376107A 06,1922 L
137 Suñe Barreras, Cristina ............................... 43434958X 06,1807 L
138 Nuñez Alvarez, Maria Dolores ...................... 37290137F 06,1720 L
139 Barranca Mascarell, Noelia ....................... 20038683W 06,1588 L
140 Lozano Sancho, Elisenda ........................... 44001610B 06,1505 L
141 Santiago Castello, Neus ............................ 40346027W 06,1464 L
142 Chicot Bosch, Mar ..................................... 46343210G 06,1333 L
143 Valldeperez Espinach, Ma. Cinta ................ 40922176R 06,1311 L
144 Cañellas Sanjaume, Josefina ..................... 77277670Q 06,1245 L
145 Güell Puigdevall, M. Collell .......................... 77918487F 06,1122 L
146 Monells Font, Lidia ..................................... 79295183S 06,1066 L
147 Siscar Rovira, Salvador ............................... 79107203Z 06,1058 L
148 Oller Pujol, Sílvia ........................................ 43541893H 06,0998 L
149 Comi Codina, Anna ................................... 44018899G 06,0998 L
150 Ruiz Ruano Moñino, Eva Maria .................. 43439957H 06,0915 L
151 Ribas Centelles, Maria Dolores ................... 39172409M 06,0889 L
152 Barrabes Ruiz, Maria Carme ....................... 77737010T 06,0886 L
153 San Nicolas Luquez, Debora de ................. 43526029R 06,0866 L
154 Calafell Guixé, Núria ................................... 46126252M 06,0864 L
155 Rodríguez Parrillas, Josefina ....................... 52212751Z 06,0810 L
156 Bueno Sellabona, Raquel ........................... 33957405K 06,0796 L
157 Rodríguez Mendez, Yolanda ....................... 39363869J 06,0776 L
158 Arpal Milian, Ester ...................................... 39893819C 06,0748 L
159 Fontanet Tejedor, Nuria ............................... 37325495Z 06,0715 L
160 Busquets Carreras, Mireia ........................... 79350052Y 06,0597 L
161 Cols Alacid, Anna ...................................... 47715223K 06,0555 L
162 Asensio Garcia, Maria Cristina .................... 39890628A 06,0510 L
163 Requena Colominas, Noemi ...................... 40332183G 06,0496 L
164 Catala Chafer, Vanessa ............................... 20033456L 06,0445 L
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N Cognoms i nom NIF T P

165 Fontan Rodríguez, Adelaida ....................... 52157017D 06,0440 L
166 Torres Rosell, M.Teresa ............................... 40875015J 06,0433 L
167 Cervera Alonso, Concepcion ...................... 38170707E 06,0301 L
168 Masso Pastells, Isabel ................................ 43679081B 06,0297 L
169 Lleixa Moline, Jordi .................................... 78582529Q 06,0281 L
170 Pérez Canovas, Raquel .............................. 44989856Q 06,0275 L
171 Blanco Bonet, Meritxell ............................... 46750090Z 06,0239 L
172 Mercader Giner, Georgina .......................... 38079587M 06,0215 L
173 Baro Collado, Montserrat ............................ 78065112F 06,0158 L
174 Ruiz Losada, Cristina .................................. 39168600Z 06,0148 L
175 Delgado Martínez, Maria Rosa ................... 43530637D 06,0142 L
176 Berenguer Ramírez, Encarnacion ............... 46643196R 06,0009 L
177 Ordeig Espona, Laura ................................ 33939284R 05,9900 L
178 Vilaro Bellvehi, Ana .................................... 33938625D 05,9900 L
179 Sabates Canalias, Montserrat ..................... 33932143J 05,9877 L
180 Ruiz Garcia, Susagna ................................ 47715881N 05,9832 L
181 Gifreu Alemany, Ma. Teresa ........................ 46669280A 05,9830 L
182 Segovia Valencia, Mºisabel ......................... 29197259R 05,9826 L
183 Garcia Fernández, Mercedes ...................... 52173936T 05,9720 L
184 Justícia Salort, M.Salomé .......................... 78085770B 05,9631 L
185 Lillo Rodríguez, Maria Carme ...................... 34744394L 05,9535 L
186 Martínez Ruiz, Ana Maria ............................ 34765664Z 05,9498 L
187 Corbera Gaju, Xavier .................................. 46655319A 05,9444 L
188 Quirant Marco, Dolores .............................. 79090848N 05,9397 L
189 Comi Julia, M. Dolors .................................. 52603842J 05,9289 L
190 Pujol Palomer, Anna .................................... 40429920Z 05,9276 L
191 Martínez Sarlé, Mar ..................................... 45490948F 05,9242 L
192 Arias Gómez, Maria Blanca ......................... 35098224V 05,9177 R
193 Marti Cegarra, Cristina ............................... 44020598R 05,9169 L
194 Amador Buyreu, Laia ................................. 44013577H 05,9111 L
195 Barcelo Boada, Ana Maria ......................... 40520967G 05,9105 L
196 Suárez Sanz, Angels .................................. 38099010Q 05,9060 L
197 Castells Moreno, Maria .............................. 43738480R 05,8977 L
198 Verge Dolz, Esther ..................................... 35123838D 05,8927 L
199 Angles Rosello, Ester .................................. 77783809V 05,8830 L
200 Anguera Roig, Emma ................................. 46660795M 05,8788 L
201 López López, Encarnacion ........................ 45465416M 05,8711 L
202 Crou Puig, Anna Maria ............................... 40322052Q 05,8697 L
203 Canovas Peral, M.Del Carmen .................... 43520964L 05,8695 L
204 Pijuan Ruiz, Maria del Mar .......................... 43519760B 05,8632 L
205 Aguilo Losa, Isabel ..................................... 39738828A 05,8516 L
206 Martínez Pascual, Núria .............................. 43743354E 05,8500 L
207 Vancells Carreras, Montserrat .................... 45491830S 05,8499 L
208 Llordes Miret, Eva M. ................................. 77787927H 05,8443 L
209 Marimon Olivares, Cristina .......................... 43738654Z 05,8332 L
210 Sales González-Palacios , Esther ............... 36977453P 05,8191 L
211 Juncà Mir, Joan ......................................... 38854180G 05,8147 L
212 Iglesias Torcal, Marta .................................. 43533954Z 05,8131 L
213 Zapatero Pérez, Josefina ........................... 39346299S 05,8053 L
214 Breto Pons, Beatriz .................................... 38138925A 05,7998 L
215 Vázquez Ferrando, Ana-I. .......................... 45630536P 05,7936 L
216 Martínez Aliaga, Eva M. ............................... 44418435F 05,7898 L
217 Membrilla Pastor, Eva Maria ....................... 52209003S 05,7866 L
218 Capellades Tomas, Nuria ........................... 39723847H 05,7776 L
219 Arnau Caupena, Maria Carmen .................. 43676351H 05,7774 L
220 Nicolau Fontane, Marta .............................. 77311048K 05,7748 L
221 Carrasco Lajas, Elena ................................ 52402009M 05,7729 L
222 Sanz Garcia, Cristina Ivana ........................ 47642358C 05,7574 L
223 Fabra Sola, Carmen .................................... 47621315E 05,7533 L
224 Viñolas Roura, Mònica ............................... 77610610P 05,7440 L
225 Melendez Arenales, Aida ............................ 40350215G 05,7371 L
226 Vilarnau Vila, Alícia ..................................... 40340287N 05,7332 L
227 Benosa Illa, Mariona .................................. 44024374M 05,7329 L
228 Zamora Zamora, Manuela .......................... 44423228Q 05,7283 L
229 Agut Herrera, Maria Mercedes .................... 33913027X 05,7275 L
230 Cases Llubes, Dolors .................................. 78080463V 05,7265 L
231 Serrano Serra, Eva ...................................... 77607447L 05,7250 L
232 Tibau Bos, Lourdes ................................... 40438933B 05,7233 L
233 Vidal Sapé, Montserrat .............................. 40558623D 05,7215 L
234 Costa Sindreu, Anna .................................. 40440481H 05,7177 L
235 López Ruiz, Montserrat .............................. 45465554M 05,7110 L
236 Ferran Blanch, Gemma .............................. 39713579P 05,6955 L
237 Tribó Justribó, Marina ................................ 78073846R 05,6954 L
238 Haro Borrego, M. Eulalia ............................. 52202532F 05,6846 L
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239 Casellas Fabrellas, Anna ............................ 40348435H 05,6786 L
240 Marti Pérez, Laura ...................................... 47763038L 05,6777 L
241 Farré Josa, Pere-Jordi ............................... 43724843A 05,6775 L
242 Pascuet Penina, Ana ................................. 77740595C 05,6711 L
243 Ballespí Alonso, Marta ............................... 43728615A 05,6695 L
244 Montull Piqué, Eva .................................... 43734088W 05,6676 L
245 Figueras Costa, Monica .............................. 40339181X 05,6622 L
246 Calves Canudas, Elisabet .......................... 39353127N 05,6617 L
247 Ricart Bellmunt, Montserrat ........................ 43730481Y 05,6587 L
248 Ariza Castro, Amalia ................................... 46822273T 05,6581 L
249 Amarilla Duran, Maria Jesus ....................... 35123311B 05,6576 L
250 Prat Largo, Ana ......................................... 40445193S 05,6485 L
251 Solsona Bes, Josepa ................................. 39893158A 05,6476 L
252 Alegre Fructuoso, Dolors .......................... 90002337W 05,6443 L
253 Tello Martínez, Antonia ............................... 46767513A 05,6374 L
254 Valls Casademunt, Eva .............................. 38110993Q 05,6272 L
255 Expósito Fernández, Isabel ......................... 40323599E 05,6187 L
256 Salvador Sánchez, Maria Rosa ................... 53121237T 05,6144 L
257 Balcells Teixidó, M.Carme .......................... 43733200B 05,6066 L
258 Gubert Cert, Carolina .................................. 46224796V 05,6025 L
259 Forns Fuste, Maite .................................... 52427835W 05,5943 L
260 Riu Consul, Ester ........................................ 43721068T 05,5908 L
261 Salamia Puig, Caterina ................................ 40310112J 05,5844 L
262 Bonell Torras, Anna-M. .............................. 77785491C 05,5721 L
263 Nadal Márquez, Núria ................................. 47676993V 05,5711 L
264 Menendez Galceran, Diana ........................ 38127630R 05,5709 L
265 Pons Franquet, Sonia ................................ 47623390G 05,5676 L
266 Mateu Montagut, Sònia .............................. 47676299J 05,5666 L
267 Pellicer Ausina, Saray ................................. 22580553G 05,5600 L
268 Viñas Sánchez, Sònia ............................... 38132783W 05,5588 L
269 Bardolet Cardus, Anna Joana ..................... 39158847J 05,5499 L
270 Ricart Bertran, Anna .................................. 43727540D 05,5452 L
271 Moron Saldaña, Gloria ............................... 46684828A 05,5431 L
272 López López, M.Soledad ............................ 46588822E 05,5411 L
273 Polls González, Glòria ................................. 43671269L 05,5343 L
274 Marti Roig, Emma ....................................... 46566020J 05,5341 L
275 Vidal Subirà, Susana ................................... 78140253F 05,5264 L
276 Martínez Burch, Georgina ........................... 40349922X 05,5233 L
277 Baix Manzano, Laura .................................. 77914311V 05,5222 L
278 Crusat Fradera, Maria Cristina .................... 38838777B 05,5211 L
279 Mas Corbacho, M. Antonieta ..................... 38092832W 05,5165 R
280 Fajula Ridao, Gemma ................................ 40343710P 05,5154 L
281 Morales González, Cristina .......................... 45473644E 05,5143 L
282 Senan Llerda, Misericordia .......................... 39877354T 05,5141 L
283 Ferreres Segarra, Ignacio ........................... 20240678B 05,4933 L
284 Oliu Costart, Marta ..................................... 40531060T 05,4887 L
285 Tamarit Grueso, Ma. del Carmen ................. 52192307V 05,4843 L
286 Hidalgo Piñol, M.Elisabeth .......................... 47679221Z 05,4827 L
287 Pérez Sánchez, Maria Pilar ......................... 40329802S 05,4821 L
288 Cañisá Abancó, Laura ............................... 35084607Q 05,4772 L
289 Martínez Caracena, Lydia ............................ 52420786Z 05,4700 L
290 Ayala Mateo, Dolores .................................. 39368048Y 05,4666 L
291 Pardiñas Ines, Ixia ...................................... 47638310C 05,4605 L
292 Pedrós Lafita, Anna-M. ............................... 43731678F 05,4577 L
293 Jorda Tubert, Josefina ................................ 77914155E 05,4444 L
294 Conde Vasallo, Olga ..................................46729700W 05,4443 L
295 Cecilia Gallego, Susana .............................. 40935491E 05,4421 L
296 Santa Sánchez, Elena Maria ...................... 34737855N 05,4411 L
297 Barreda Giménez, Eva ................................ 53224690E 05,4400 L
298 Calves Venturos, Anna ............................... 77745329Q 05,4387 L
299 Mallol Blanch, Eduard ................................ 52143718G 05,4267 L
300 Sala Torres, Belen ...................................... 46953177B 05,4250 L
301 Beas Secall, Noelia .................................... 39894852H 05,4202 L
302 Ferrer Morera, M Teresa .............................. 33903673V 05,4192 L
303 Paris Quiroga, Ma. Teresa .......................... 18978270G 05,4176 L
304 Olm Miras, Núria ........................................ 38857279K 05,4171 L
305 Sabido Serra, Sonia .................................... 39727485E 05,4166 L
306 Marti Mola, Meritxell .................................... 47620185L 05,4166 L
307 Marce Batet, Eva ........................................ 39707904Z 05,4106 L
308 Fontanet Montes, Vanesa .......................... 40328031S 05,4089 L
309 Saus Raurell, Coral .................................... 40339755D 05,3943 L
310 Ribot Baye, Anna ....................................... 40348908P 05,3899 L
311 Hinojo Rojas, Anna Maria ........................... 39368390A 05,3885 L
312 López Pérez, Laura .................................... 38847478H 05,3842 L
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313 Ales Santana, Maria del Carme .................. 40986908B 05,3825 L
314 Sáez Miró, Mònica ...................................... 43725888J 05,3752 L
315 Mendoza Gañan, Marta ............................. 46734658S 05,3687 L
316 Pérez Lorente, Isabel ................................. 41086974G 05,3666 L
317 Gómez Prieto, Mª Eugenia .......................... 46745644F 05,3600 L
318 Gordo Fuentes, Ana .................................. 43433412M 05,3583 L
319 Garcia Muñoz, Sandra ............................... 45537823P 05,3564 L
320 Ribes Casals, Èlia ....................................... 78083469X 05,3532 L
321 Brugue Rodríguez, Susana ....................... 40334297W 05,3455 L
322 Bellido Laprada, Mercedes ........................ 17727093G 05,3350 L
323 Ponces Vargas, Maria Concepcio ............... 53078878F 05,3288 L
324 Lores Sitjas, Nuria ...................................... 47640284Q 05,3278 L
325 Gómez Lainez, Ma. Isabel ........................... 38127698T 05,3277 L
326 Cuadra Soriano, Noemi ............................. 52426744S 05,3160 L
327 López Dominguez, Ana .............................. 45542430S 05,3111 L
328 Chacon Pérez, Mònica .............................. 39901421D 05,3100 L
329 Morell Madico, Gemma ............................... 46962491X 05,3099 L
330 Bartrina Alabau, Tània ................................ 77913153D 05,3089 L
331 Mensa Izard, Ana Maria .............................. 77283388F 05,3022 L
332 Lobato Gómez, Joan ................................. 77609234N 05,2942 L
333 Costa Medina, Maria Dolores ..................... 33941047Q 05,2899 L
334 Aragon Moreno, Silvia ............................... 37386617W 05,2893 L
335 Soliguer Ribas, Silvia .................................. 45542039S 05,2881 L
336 Pino Mauri, Magdalena ............................... 77834414E 05,2744 L
337 Puig Pages, Silvia ....................................... 43437610V 05,2711 L
338 Llagostera Bosch, Ma.Dolors ..................... 79302848K 05,2627 L
339 Xapelli Belbel, Maria Pilar ........................... 45477175B 05,2622 L
340 Sánchez Sabate, Ma. Celsa ........................ 52609023L 05,2613 R
341 Rodríguez Corredera, Begoña .................... 52947150T 05,2521 L
342 Carbonell Montells, Marta ........................... 78022476J 05,2511 L
343 Gil Sala, Vanessa ....................................... 44999750C 05,2450 L
344 Gros Cordoba, Maria Carmen .................... 40516107C 05,2432 L
345 Gutiérrez Gabriel, Maria Teresa .................. 39176119N 05,2408 L
346 Ramírez Vázquez, Patricia ........................... 43548815V 05,2388 L
347 Garcia Grau, Gemma ................................. 39682595M 05,2358 L
348 Soro Mateos, Pilar ...................................... 35050754L 05,2260 L
349 Colén Ráfales, Ana-B. ................................ 43734101S 05,2244 L
350 Mas Canal, Neus ....................................... 39357559M 05,2110 L
351 Blanco Roca, Marina ................................. 44982627D 05,2094 L
352 Tomàs Sert, Montserrat .............................. 43727916V 05,2044 L
353 Masferrer Carbonell, Immaculada ................ 38837842L 05,1854 L
354 Arroyo López, Paola .................................. 53078718P 05,1789 L
355 Pérez Sánchez, Cristina .............................. 43542368X 05,1778 L
356 Vega Farres, Natalia .................................... 33958714L 05,1777 L
357 Burch Casadevall, Irene ............................. 46673138C 05,1583 L
358 Graells Mestres, Magdalena ........................ 39136975Z 05,1578 L
359 Fernández Gómez, Adela .......................... 46814592R 05,1576 L
360 Caserras Serra, Sílvia .................................. 52307428T 05,1531 L
361 Machacón García, Encarnación .................. 35120899Z 05,1504 L
362 Pérez Paredes, M. Pilar .............................. 53074182A 05,1489 L
363 Masegur Colomer, Alexandra ..................... 77912949N 05,1477 L
364 Ferrer Sabater, Maria Lourdes ..................... 40333325L 05,1421 L
365 Jimenez Sánchez, Ma. Isabel ..................... 35098396M 05,1332 L
366 Gelma Gras, Maria Teresa .......................... 77603055C 05,1289 L
367 Garrit Valero, Anna ...................................... 38107767X 05,1200 L
368 Soler Valls, Laura ....................................... 33940533P 05,1133 L
369 Fernández Vicente, Maria Jose .................. 46704445R 05,1022 L
370 Medina Bueno, M.Teresa ............................ 46578043F 05,1022 L
371 Moruno Sánchez, Sonia .............................. 52420341Y 05,0987 L
372 Ortiz Ade, Silvia ......................................... 46340461S 05,0921 L
373 Alonso Saltor, Natalia .................................. 38144061X 05,0868 L
374 Ginebreda Felip, Maria ............................... 77910519C 05,0832 L
375 Torres Costa, Núria .................................... 47686375S 05,0682 L
376 Jiménez Estelles, Monica ........................... 38847918K 05,0591 L
377 Subirana Pasqual, Monica ......................... 77610715K 05,0588 L
378 Benavent Fonollosa, Judit .......................... 52609928G 05,0541 L
379 Maya González, Agustina ............................ 46707134E 05,0539 L
380 López Solé, Montserrat .............................. 47760717K 05,0532 L
381 Lacaba Urchaga, Maria Pilar ...................... 46801093A 05,0517 L
382 Canals Ustrell, Montserrat .......................... 33871287S 05,0470 L
383 Sanahuja Navarro, Araceli-I. ....................... 43746323R 05,0455 L
384 Domingo Badia, Núria ................................ 78092892A 05,0455 L
385 Mateo Campoy, Ana M. .............................. 39888699Y 05,0422 L
386 Burillo Figa, Carolina ................................... 38171734Z 05,0415 L
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387 Jiménez Jiménez, Vanessa ......................... 46359795Y 05,0367 L
388 Cònsul Pou, Gemma ................................. 78086798G 05,0345 L
389 Tomas Gras, Gemma .................................. 53121601L 05,0299 L
390 Areñas Serra, Maria Pilar ............................ 77313090Q 05,0277 L
391 Gómez Ramon, Marta ............................... 46741730A 05,0269 L
392 Guilera Rico, Laura .................................... 46962282P 05,0250 L
393 Granero Monleon, Rosa Maria ................... 44985134D 05,0242 L
394 Pellise Llao, Raquel ..................................... 40934755E 05,0187 L
395 Tribó Berga, M.Carme ................................ 43717154L 05,0125 L
396 Camps Farran, Maria Isabel ....................... 43738126S 05,0122 L
397 Biols Palau, Sílvia ....................................... 78085438R 05,0110 L
398 Andreví Feliu, Montserrat ............................ 78091986V 05,0073 L
399 Altes Figueras, M. Carme ............................ 39854594X 05,0059 L
400 Ametlla Alegre, Anna .................................. 78083181K 05,0055 L
401 Conejo Fortuny, Sonia ................................. 39860701E 05,0044 L
402 Cayon Francisco, Leire ............................... 39912222T 05,0043 L
403 Balcells Balcells, Anna ................................ 47688145Z 05,0022 L
404 Escurriola Buera, Mireia ............................. 47625152H 05,0022 L
405 Trenado Cabanillas, Raquel ......................... 39737222F 05,0011 L
406 Pizarroso Cabre, Gemma........................... 39887502M 04,9848 L
407 Belmonte Pérez, Maria ............................... 44024390K 04,9726 L
408 Farras Calvo, Laura ..................................... 34755704J 04,9596 L
409 Freixas Clavell, Núria .................................. 53120643G 04,9288 L
410 Sau Casadevall, Raquel .............................. 77920586J 04,9112 L
411 Girona Brugal, Esther ................................ 43687168W 04,9053 L
412 Jiménez Carbonell, Lourdes ....................... 46743253P 04,9047 R
413 Fernández Burgos, Margarita ...................... 33941896Z 04,8856 L
414 Fontanet Calopa, Laura .............................. 52596483Z 04,8678 L
415 Gómez Gómez, Cesarea ............................ 46592007X 04,8675 L
416 Senan Llerda, Ester ................................... 39900872N 04,8484 L
417 Avellaneda Quintana, Anna ......................... 45543020F 04,8312 L
418 Villamor Sipan, Olga ................................... 38454766P 04,8295 L
419 Dulsat Perez, Cristina ................................. 77614854C 04,8048 L
420 Reyes Caballero, Juana Maria .................... 46612959D 04,8038 L
421 Pagès Ayats, Esther ................................... 77913898H 04,8008 L
422 Romañach Oliver, Gemma .......................... 40350662Z 04,7860 L
423 Reig Bustins, Lourdes ................................ 77914502R 04,7844 L
424 Rodríguez Cascales, Mireia ........................ 46458693G 04,7834 L
425 Moreno Serrano, Carolina .......................... 44021729M 04,7712 L
426 Ortega Justícia, Fernando ........................... 39909346E 04,7634 L
427 Garcia Planella, Maria Nieves ...................... 77916289V 04,7309 L
428 Boada Gravalosa, Isabel ........................... 46671602W 04,7177 L
429 Matillo Congost, Dolors .............................. 46671672A 04,6998 L
430 Piña Garcia, Eva ......................................... 40338034J 04,6871 L
431 Gallego Ferrer, Juana Elena ......................... 47602410T 04,6788 L
432 Pujol Punsola, Xenia .................................. 52160386C 04,6703 L
433 Aguilera Pérez, Glòria ................................. 47102439A 04,6405 L
434 Montaña Mas, Montserrat ........................... 77785375L 04,6177 L
435 Alberch Mallarach, Ester ............................ 77476155B 04,5998 L
436 Paredes Ollé, Margarida .............................. 47758916Z 04,5460 L
437 Romero Muñoz, Antonia ............................. 46775094V 04,5361 R
438 Padilla Diasson, Mònica ............................. 47756012P 04,4710 L
439 Camarasa Muñoz, Carmen ........................ 40988235G 04,4428 L
440 Cabero De Arriba, Patricia ..........................46795687W 04,4264 L
441 Alonso Mayor, Cristina ............................... 46360237B 04,4150 L
442 Gargallo Otero, Pilar ................................... 47635689K 04,3867 L
443 Boix Rovira, Miriam .................................... 77115206R 04,3554 L
444 Ferreiros Ruiz, Eva ..................................... 44024159C 04,3438 L
445 Núñez Recasens, Laura ............................. 39723845Q 04,3400 L
446 Aumatell Calveras, Pilar ............................. 33955092P 04,2466 L
447 Cano García, Ana María ............................. 46597905C 04,2112 L
448 Plantado Navarro, Patricia ......................... 44804701B 04,2052 L
449 Zambrano Ganuza, Ainhoa ....................... 47648711W 04,0881 L
450 Marcos Ramos, Maximo ............................ 39874904B 03,9866 R

Educació física
001 Vilalta Montori, Josep ................................ 77742867S 07,2055 L
002 Rodríguez Del Pozo, Alicia .......................... 53129462Z 06,9577 L
003 Pau Foixench, Anna .................................... 43727047E 06,7554 L
004 Noriega Guiu, Ana Belen ............................ 39890599C 06,6965 L
005 Cornet Arnalot, Anna .................................. 52592155X 06,6832 L
006 Racano Silvente, Alicia ............................... 79280299N 06,4642 L
007 Martí Solé, Maria Teresa ............................. 39342045Q 06,4554 L
008 Fortea Esparza, M. Begoña ........................ 37330762Z 06,3877 L
009 García Oncins, Núria .................................. 53067314N 06,3613 L
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010 Pinto Costa, Gemma ................................. 46356528M 06,2776 L
011 Muñoz Lluch, Francisco .............................. 19009260J 06,2711 L
012 Hernández Serra, Olga ............................... 46589849Z 06,1345 L
013 Pérez Comes, Lydia ................................... 46749828M 06,0971 L
014 García Cejudo, Israel ................................... 52468484X 06,0443 L
015 Palacios Hernando, Ana Maria .................... 52140002Z 06,0300 L
016 Arnau Fernández, Natalia .......................... 44193214W 05,9265 L
017 Pla Salles, Ana ............................................ 46654390V 05,8966 L
018 Badia Fauchs, Natàlia ................................ 45538950P 05,8787 L
019 Córdoba Jiménez, José Maria .................... 46801308B 05,7608 L
020 Gutiérrez García-Moreno, Montserrat .......... 33955918Y 05,7278 L
021 Albarral Martin, Raul .................................... 45489851Z 05,7120 L
022 Quiñonero Romero, Eva .............................. 39360912T 05,6307 L
023 Salva Roura, Daniel .................................... 77916805G 05,6299 L
024 Nieto-Marquez Vila, Miriam ......................... 40534993T 05,6255 L
025 Esteve Bas, Marta ..................................... 46683841M 05,5526 L
026 Cano Camacho, Carmen ............................ 53327308Z 05,5422 L
027 Ventura Soler, Jordi .................................... 40339488H 05,5078 L
028 Urtiaga Pardal, Ana Maria ........................... 46821206Z 05,4689 L
029 Thovar Pérez, César Antonio ....................... 52198714F 05,4019 L
030 Heredia Bernabeu, Meritxell ........................ 43731316J 05,3943 L
031 Montiel Lozano, Carolina ............................ 40353693D 05,3565 L
032 Motrel Girgas, José Manuel ........................ 40307224T 05,3378 L
033 Coma Vilar, Victor ...................................... 52605687H 05,2938 L
034 Garcia Nogueron, Ma. Jesús ...................... 40934675B 05,2901 L
035 Guillaumet Amigó, Carme ........................... 78090746L 05,2897 L
036 Garcia Mazo, Ana Belen ............................. 44018043E 05,2833 L
037 Toscano Martínez, M. Concepcion ............. 37380236S 05,2500 L
038 Descamps Torrent, Laura ............................ 90001951F 05,2155 L
039 Palachi Gómez, Jordi .................................. 38084964T 05,1361 L
040 Andrés Arévalo, Daniel ............................... 47611783N 05,1360 L
041 Álvarez García, Javier .................................. 44182816T 05,0906 R
042 Diarte Cabezudo, Marta ............................. 78083428S 05,0542 L
043 Obiol Cabrera, Josep Manuel ...................... 47626176F 05,0442 L
044 Lora Ceballos, Manuel ................................ 46622754Y 05,0288 L
045 Rivera Muñoz, Yolanda ............................... 43431228Y 04,9914 L
046 Endrino Nieto, Juan Gregorio ..................... 38067830R 04,9800 L
047 Herreros Martínez, Javier Andres ................. 52625646J 04,8449 L
048 Molins Farré, Natàlia ................................... 78087783T 04,8378 L
049 Massoni Badell, David ................................. 46578693J 04,7915 L
050 Almazor Sirvent, Cristian ............................ 38131508S 04,7722 L
051 Gracia Castelló, Marta ............................... 39902199M 04,7407 L
052 Expósito Penin, Beatriz .............................. 39912729R 04,6817 L
053 Catala Pino, Eduardo ................................. 40931517G 04,6621 L
054 Masip Bargallo, Meritxell ............................. 77834011X 04,6389 L
055 Meana Roques, David ............................... 77629294Q 04,6111 L
056 Fernández Prat, Anna ................................. 33947907E 04,5345 L
057 Martí Bresolí, Atma .................................... 47680477M 04,3111 L
058 Medina Rada, Raul .................................... 41000741K 04,3111 L
059 Benitez Subirats, Marta ............................... 46347267J 04,2288 L
060 Grau Cid, Oscar ........................................ 52609887D 04,0388 L

Música
001 Pellicer Viader, Robert ................................. 40318080T 07,8812 L
002 Pou Sarreta, Marga ................................... 33941028C 07,2463 L
003 Covas Blanco, Isabel Maria ......................... 37337736L 07,1790 L
004 Vila Mora, Jordi .......................................... 39358897D 07,0826 L
005 Gibrat Ferrer, Núria ................................... 40339035W 07,0194 L
006 Peris Llobregat, Carmen M. ....................... 20835613M 06,9622 L
007 Yuste Valero, Cristian ................................. 20829603K 06,8358 L
008 Segurañas Bru, Anna ................................. 77115390R 06,7740 L
009 Meseguer Guallar, Inmaculada ................... 52911833B 06,6546 L
010 Gutiérrez Villarejo, Maria Carmen ................ 40330221C 06,5384 L
011 Nogueras Raig, Maria Dolors ...................... 77605151T 06,4823 L
012 Fuste Camps, Agnès ................................. 40339141Q 06,4156 L
013 Freixanet Carrera, Nuria .............................. 77476420T 06,3975 L
014 Silva Sospedra, Ma. Carmen ....................... 73388330E 06,3025 L
015 Alàs Baiges, Sara ....................................... 43743533V 06,2920 L
016 Valls Montesó, Ma.Lluisa ............................. 40926127L 06,2889 L
017 Marques Sala, Eduard ................................ 45488378J 06,2059 L
018 Antó Pérez, Núria ....................................... 43742806A 06,1706 L
019 Aran Gibert, Meritxell ................................ 40350328W 06,1632 L
020 Alarcon Jiménez, Mònica ........................... 77320622G 06,1615 L
021 Roman Martínez, Tatiana ........................... 47159773K 06,1033 L
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022 Campla Aguilo, Ingrid .................................. 39909936Z 06,0638 L
023 Quiñones Comas, Eva M. .......................... 39729821N 06,0637 L
024 Sellares Buscart, Margarida ....................... 33940771Q 06,0518 L
025 Sánchez Catasus, David ............................. 52592710J 05,9906 L
026 Pérez Pizarro, Raquel ................................ 52602660G 05,9310 L
027 Romà Berengué, Judit ............................... 43715120D 05,9150 L
028 Ardiaca Saura, M.Blanca ........................... 43747326S 05,9113 L
029 Segura Domínguez, Eva ............................ 44186378C 05,8456 L
030 Magriña Matas, Montserrat ......................... 39714918J 05,7716 L
031 Díaz Ferrero, Maria Isabel ........................... 38119617S 05,7545 L
032 Montero Pozas, David Jose ....................... 46051638A 05,7243 L
033 Abarca Garcia, Isabel .................................. 47623120X 05,6788 L
034 Guarro Bartrolí, Maria Mercè ...................... 46778952B 05,6359 L
035 Larruy Brusi, Carme ................................... 43420042K 05,6321 L
036 Seguí Pérez, Juan-J. .................................. 20835534H 05,6150 L
037 Gea Campa, Carolina ................................. 47641681X 05,5788 L
038 Cabezas López, Helena ............................. 46744813G 05,5752 L
039 Pujol Massa, Mireia .................................... 46728541Q 05,5675 L
040 Galan Sánchez, Daniel .............................. 47701910W 05,5334 L
041 Herrera Garcia, Ruben ............................... 46451378A 05,5063 L
042 Cubero Monclus, Andrea ............................ 53069598L 05,4656 L
043 Cerdà Ferrer, Maria Elena ............................ 18440246L 05,4586 L
044 Blesa Romero, F.Xavier .............................. 73560668K 05,4168 L
045 Ricart Vives, Gemma ................................. 43745245G 05,3370 L
046 Iborra Puig, Adrià ....................................... 20833451M 05,3334 L
047 Baró Bonet, Anna Maria .............................. 52162465Y 05,2703 L
048 Barba Martínez, Aurora .............................. 47608324A 05,2436 L
049 Ferrer Bou, Ivan ......................................... 20030846P 05,2342 L
050 Folgado Miguel, Oriol .................................. 46403426Y 05,2133 L
051 Massana Molera, Maria Àngels .................. 37740011R 05,1735 L
052 Gilisbars De Francisco, Maria Carmen ........ 52607024K 05,0390 L
053 Jove Fargas, Sílvia ..................................... 39905127N 04,6971 L

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Anglès
001 Cerda Fores, Manuel .................................. 18917027X 12,1420 E
002 Artiaga Valls, Glòria .................................... 37792374Q 11,5680 E
003 Molinos Monfort, Consuelo ......................... 38507358E 10,5200 E
004 Berruete Rodríguez, María del Pilar ............. 25177065T 07,7477 L
005 Poblet Antonio, M. Angels ........................... 39696044E 07,2589 L
006 González Colominas, Ferran ....................... 44008535J 07,1498 L
007 Fuentes Rullo, Ana Maria ............................ 46676026X 06,9128 L
008 Pascual Roy, Inés ....................................... 25476232Y 06,7200 L
009 Brufau Berdaguer, Ester ............................. 78080418H 06,5621 L
010 Gabalda Vicens, Elisenda ........................... 46556155S 06,4611 L
011 Saez Lorente, Marta ................................... 46743853X 06,4596 L
012 Galan Rus, Sonia ........................................ 44983971L 06,4377 L
013 Cosials Díaz, Maria Elena ........................... 18042874H 06,3315 L
014 Felipe Chavarri, Virginia .............................. 72971625P 06,3302 L
015 Oproae Oproae, Corina .............................. 47919511T 06,3164 L
016 Galvañ Botella, M. Inmaculada ................... 79101007M 06,2559 L
017 Olarte Vives, Mireia ..................................... 43716988Z 06,2525 L
018 Margalef Solana, Eva .................................. 39895432T 06,2400 L
019 Forcada Pons, Albert .................................. 38820487Y 05,8357 L
020 Castillo García, M. Jesús ............................ 19010547N 05,8222 L
021 Canos Enrique, Pascual .............................. 52946565J 05,8205 L
022 Simon , Jill ................................................ 01865210W 05,7114 L
023 Carcelen Guiu, Beatriz ................................ 29126458V 05,6472 L
024 Gómez de Velasco Mur, M. Eugenia ........... 18043029N 05,6344 L
025 Turmo Notario, Marta ................................ 78082173W 05,5813 L
026 Blasco Aucejo, Magda ............................... 25405038C 05,4667 L
027 Serrano de Lamo, Sonia ............................ 52218352A 05,3946 L
028 Barbosa Esquius, Elisabet ......................... 77739993Q 05,1252 L
029 Granell Sió, M.Teresa ................................. 78079504R 05,0963 L
030 Casablancas Cervantes, Anna .................... 34757219X 04,8079 L

Aranès
001 Segalas Mir, Miquel ..................................... 37280867Y 06,6822 L

Música
001 Ruset Díaz, Victor ....................................... 38152896J 06,9492 L
002 Peris Serva, Victor Manuel ......................... 20006194N 06,7051 L
003 Morales Adam, Wladimir ............................ 20804694K 06,3659 L
004 Ayats Mialet, Nuria ...................................... 33947465V 06,2627 L
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005 Puig Castellano, Cristina ............................ 46644241B 06,2353 L
006 Monzonis Pereperez, José Vicente ............. 20818206D 06,1092 L
007 Ristol Perxes, Miriam ................................. 78001927A 05,8187 L
008 Moliner Melià, José Daniel .......................... 52944083S 05,7318 L
009 Carreras Sales, Rafael ............................... 39336543B 05,5988 L
010 Cristofol Balboa, Laura .............................. 47656722D 05,5891 L
011 Pamies Martin, Mireia ................................. 46586929S 05,4761 L
012 Safont Gine, Francesc ............................... 43745256S 05,4113 L
013 Vidal Navarro, Elvira ................................... 29200183G 05,0772 L
014 Vila Valls, Marti ........................................... 40439683W 04,8339 L
015 Seguí Satorre, Marc Antoni ........................ 21658779R 04,8315 L

Tecnologia
001 Carbonell López, Josep .............................. 39012370T 13,4250 E
002 Mezquita Benlloch, Jose ............................. 18941465E 12,0476 E
003 Conesa Sans, Joan Maria ........................... 05255017T 10,6260 E
004 Gallinat Masip, Manuel .............................. 40886412W 08,4080 E
005 Lamuedra Zafra, Rafael M. .......................... 29725621F 07,9790 E
006 Plana Cugota, Josep Manel ....................... 78076870N 07,1583 L
007 Granes Segret, Francesc ............................ 44002736X 06,8311 L
008 Marin Luque, Jesús ................................... 38461899B 06,4038 L
009 Filella Agullo, Josep M. .............................. 43709823W 06,3937 L
010 Merino Bodes, Maria Elena ........................ 40936962K 06,3679 L
011 Badia Roig, Claudia ................................... 43726247G 06,2404 L
012 Galceran Selga, Nuria ................................ 46725901K 06,2048 L
013 Beltran Serrano, Nuria ............................... 37331883P 06,2044 L
014 Llambrich Moreno, Esther .......................... 77107711G 06,1258 L
015 Vila Codina, Montserrat .............................. 39346920S 06,0466 L
016 Batalla Bejerano, Fco. Javier ...................... 52605273H 05,9978 L
017 Morcillo Villegas, Maria Paulina ................... 44415364H 05,9484 L
018 Torrents Condeminas, Isabel ..................... 39878414W 05,9171 L
019 García Romera, Carlos ................................ 43702264X 05,9065 L
020 Luque Espadas, Manuela .......................... 39883682A 05,8897 L
021 Madurga Diez, Daniel ................................. 46707995D 05,8432 L
022 Fores Bosch, Marta .................................... 40330059L 05,8334 L
023 Pérez González, Ana Belen ........................ 43722084G 05,7822 L
024 Armengol Roig, Enrique .............................. 36984433L 05,7551 L
025 Marques Magallon, Ana Carmen ................ 08980721A 05,6937 L
026 Crisol Forcadell, José Joaquin ................... 52605045C 05,6692 L
027 Fernandez Santamaria, Francisco Javier .... 50197861Q 05,6610 L
028 Soler Ramos, Oscar .................................. 77306031H 05,6575 L
029 Mingot Llorca, Francesca ............................ 85085907Y 05,6232 L
030 Tugues Boliart, Laura .................................. 43718371V 05,5862 L
031 Trigueros Beltran, David ............................. 33485669S 05,5843 L
032 García Mozo, Maria Teresa ......................... 12732786D 05,5574 L
033 Hortal Martinez, Antoni ............................... 39173820J 05,5549 L
034 Lopez Camenforte, Eusebio ...................... 53073169W 05,5183 L
035 Gomez Marin, Enrique ............................... 38446931Q 05,5175 L
036 Gallardo Montilla, Francisco ........................ 39178636E 05,5064 L
037 Alandete Moncho, Vicent ........................... 20001954G 05,4750 L
038 Lorenzo González, Pedro ........................... 43713694D 05,4194 L
039 Martinez de la Chica, Ana Maria ................. 37324265A 05,3695 L
040 Vivas Díaz, Sergio ....................................... 38120003X 05,3177 L
041 Ginesta Vila, Francesc ............................... 34740118K 05,2872 L
042 Pintos Castello, Guillem Enric ..................... 20003787C 05,1848 L
043 Manzano Sola, Maria Rosa ......................... 46778918T 05,1471 L
044 Gomez Molina, Mònica ............................... 48289029T 05,1462 L
045 Alabern Comas, Gloria ................................ 39346570X 05,1124 L
046 Camarena Ballester, Cesar ......................... 20014593Q 05,0991 L
047 Perea Bustos, Carlos Mariano ...................... 39182458ª 05,0987 L
048 Garriga Carbonell, Merce ............................ 77738849E 05,0925 L
049 Romano Martinez, Giorgio .......................... X0145285V 05,0811 L
050 Rodergas Rusiñol, Alexandre ....................... 44003166ª 05,0726 L
051 Domingo Medina, Ivan ................................ 52420986F 05,0016 L
052 Vázquez Rodríguez, Ana Belén .................. 34997798D 04,9579 L
053 Valdecantos Abril, David ............................ 20012482K 04,8991 L
054 Pregonas Gost, Jordi .................................. 40462079L 04,7925 L
055 Martinez de Villa Barranco, Javier J. ............ 39663763X 04,7442 L
056 Bertran Capdevila, Maria Merce ................. 39890482H 04,6515 L
057 Primavera Aguilar, Enric de la ..................... 36482037N 04,6415 L
058 Riera Fanlo, Marta ..................................... 40334372P 04,6194 L
059 Rodes Mayo, Ma. Josefa ............................ 22699630X 04,6024 L
060 García Mangas, Jose Antonio .................... 77630140B 04,5161 L
061 Ibañez Alama, José Vicente ....................... 45632264B 04,4905 L
062 Osete Vidal, Mª Pilar .................................. 46340517W 04,4800 L
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063 Santaulària Carrasco, Victòria ..................... 40989552X 04,3773 L
064 Ayats Abeya, Joan ...................................... 77071656J 04,3647 L
065 Figueredo Rodriguez, Javier ....................... 46613540S 04,3338 L
066 Carbonell Jarque, Francisco ...................... 37246502A 04,2812 L
067 Sola Navarro, Jorge .................................... 37267577X 04,2383 L
068 Tordera Soler, Jordi ..................................... 79303462Z 04,2162 L
069 Ortega Martinez, Susana ........................... 77743451R 04,0580 L

Assessoria i processos d’imatge personal
001 Cabrera Herrera, Encarna .......................... 36968864K 05,6553 L

Hoteleria i turisme
001 Daries Ramon, Natalia ............................... 22569805C 06,1332 L
002 Planas Baselga, Mireia ............................... 39353538D 04,9365 L
003 Vidal Castellvi, Natalia ................................. 39882709L 04,8187 L
004 Panella Pou, Irene ....................................... 40329626T 04,3058 L
005 Vernet Ariño, Ana Maria .............................. 39675029Y 03,8910 L

Informàtica
001 Sort Romani, Ramon .................................. 37291562Y 08,4500 E
002 Herrera Puente, Daniel ............................... 40433433P 05,7778 L
003 Brufau Junyent, Marc ................................. 46784432V 05,5499 L
004 Gali Brugada, Núria ................................... 79302293H 05,4110 L
005 Pérez Hernandez, Alvaro ............................ 43731160H 05,2388 L
006 Juan Escriva, Manel ................................... 25424169S 05,0555 L
007 Martinez Arteaga, Antonio .......................... 40438356D 04,5278 L
008 Gómez Giron, Moises ................................ 40987668N 04,4943 L
009 Faus Tora, Xavier ....................................... 47678078K 04,3720 L
010 Saez Cuervo, Humberto Alano ................... 38097511N 03,9111 L

Organitzaciói i processos de manteniment de vehicles
001 Garros Jove, David .................................... 43707473K 05,6135 L
002 Pardines Gines, Javier ................................ 46616147T 04,6644 L
003 Gil Alonso, Marcial ..................................... 34752683M 04,2488 L
004 Almacellas Guitart, Daniel .......................... 43730394B 03,9710 L

Organització i projectes de fabricació mecànica
001 Becares Rubio, M. Amor ............................ 71008434M 05,6956 L
002 Montes Dorado, Miguel ............................ 52194799W 05,6731 L
003 Segura Sola, Jesus .................................... 45637673S 05,6644 L
004 Calderón Furió, José Luis ........................... 20795173E 05,5510 L
005 Peidro Roy, Alejandro ................................ 38122019W 05,3332 L
006 Arnaste Boixadera, Antonio ....................... 77739989N 05,2644 L
007 Biel Canut, Juan ........................................ 43702991R 05,2577 L
008 Cañete Gandia, Javier ................................ 52715240E 05,0744 L
009 García Sangüesa, Damià ........................... 39684070P 04,9316 L
010 Fortun Hernandez, Yolanda ........................ 38458752S 04,2917 L
011 Ivorra Ivars, Jose Antonio ........................... 48299426R 04,2266 L
012 Miro Climent, Josep Carles ......................... 40935728Y 04,0933 L

Processos i productes d’arts gràfiques
001 Tost Tost, Josefa ........................................ 35051262K 05,8796 L
002 Laborda Oribes, Luis ................................. 38152324Q 04,8758 L

Sistemes electrònics
001 Guri Casallachs, Marc ................................ 52152305N 04,7600 E
002 González Gracia, Isaac .............................. 43730591R 05,3092 L
003 González Gracia, Joel ............................... 43730592W 04,8017 L
004 Fernández , Raúl ....................................... 52408798D 04,7778 L
005 Muñoz Pallares, Marc ................................ 46346411P 04,5629 L
006 Salavert Sala, Oriol .................................... 38107125N 04,4666 L
007 Calders Jordana, Roger ............................. 36518629B 04,4591 L
008 Cerezo Salcedo, Santiago ......................... 43509852Q 04,2425 L
009 Bordes Vidal, Nuria ..................................... 78580733Z 04,0787 L
010 Rodriguez Coronel, Rafael ......................... 46602244N 04,0592 L
011 Collado Estebanez, Fco. Miguel ................. 24338005A 03,5139 L

Sistemes electrotècnics i automàtics
001 Sanz Pastor, Joan ...................................... 39174709M 13,1800 E
002 Mas Torruella, Emilio ................................... 43684719Z 05,6834 L
003 Cucart Gandia, Jose Ramon ....................... 52716105J 05,3077 L
004 Pujol Cartaña, Agusti ................................. 77833360A 04,9921 L
005 Bureu Ginesta, Jaume ................................ 40894707V 04,2982 L
006 Borromeo Macareno, Juan Manuel ............. 44188603Z 03,8455 L

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria
001 Piñol Machi, Juan Jorge ............................. 52605796N 04,8455 L
002 Bosch Pérez, Diana .................................... 38846424E 04,5855 L
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Estètica
001 Fabre Delgado, Maria Esther ...................... 39702884P 06,1375 L
002 Matamala Jorda, Maria Angeles ................. 40321157H 04,9933 L
003 Lorca Abril, Ma. Eulalia ............................... 38824158C 04,9064 L

Instal·lacions electrotècniques
001 Bennassar Binimelis, Miquel ....................... 18217565R 05,7276 L
002 Puig Martorell, Jordi ................................... 40515918S 05,5162 L
003 Farreros Matas, Narcis ................................ 77903107Z 05,3243 L

Manteniment de vehicles
001 Ciurana Gibert, Joan ................................... 47755471L 04,8133 L
002 Mendez Torras, David ................................. 46586391Y 04,5605 L
003 Gamez Montero, Luis ................................ 45493797G 03,9383 L

Mecanització i manteniment de màquines
001 Gil Martinez, Hermogenes José .................. 39662622L 05,9775 L
002 Batalle Bancells, Luis .................................. 40591863Z 05,7466 L
003 Segura Venezia, Fernando .......................... 52602692J 04,2551 L

Perruqueria
001 Bienvenido Domínguez, M.Antonia ............ 43685484C 06,2245 L
002 Rodriguez Respall, Josefina ........................ 52190630L 05,4000 L
003 Ortega Aguilar, Carmen .............................. 46555553B 05,1198 L
004 Ruiz Pedros, Consuelo .............................. 24360044P 05,1177 L
005 Gutierrez Anguera, Asunción ...................... 39727547S 04,9592 L
006 Pérez Martinez, Lourdes ............................. 36573053V 04,7090 L
007 Ribe Perez, Jaume .................................... 38121546N 04,5791 L
008 Valdivieso Vila, Judit ................................... 33954122G 04,3911 L

Procediments diagnòstics clínics i ortoprotètics
001 Torregrosa Valero, Josefa M ........................ 85076944J 06,4420 L
002 Vinuesa Cuesta, Eloisa ............................... 16791309K 06,3312 L
003 Carrero Vallejo, David ................................. 43429881Q 05,8538 L
004 Navarro Majo, Inmaculada ......................... 46311693C 05,6866 L
005 Pons Albalat, Juan Antonio ......................... 52605521J 04,4888 L

Procediments sanitaris i assistencials
001 Garciapons Vadell, Carles ........................... 52215688F 07,2573 L
002 Lopézosa Criado, Miguel Angel .................. 46557883H 06,7561 L
003 Sert Monros, Teresa ................................... 39010902G 06,5861 L
004 Tejera Pulido, Raquel ................................. 52616206A 06,4403 L
005 Más Negre, Pere ........................................ 43060298C 06,1258 L
006 Martínez Díaz, Xavier .................................. 46666038G 05,8525 L
007 Alins Valls, Angela ...................................... 43728009H 05,6097 L
008 Escanez Monferrer, Lluc ............................. 77084938R 05,4584 L
009 Catala Alcalde, Judit .................................. 46559729R 04,6488 L

Sistemes i aplicacions informàtiques
001 Vericat Pla, Alici .......................................... 40924382E 06,1752 L
002 Ucher Soler, Vicent .................................... 18986751K 05,3322 L
003 Muñoz Pastor, Joan Francesc ................... 39671161W 05,3178 L
004 Damiá Pascual, María ................................. 44504642X 05,2532 L
005 Tome Mansilla, Pablo José .......................... 43514032X 05,0706 L
006 Lluch Roig, Josep Manuel ........................... 73388078T 04,6633 L
007 Arribas Quintana, Maria ............................. 35092675B 04,5821 L
008 Pujol Torres, Rosa M ................................... 39905500V 04,3998 L
009 Rodríguez Bellido, Joan ............................. 46824003M 04,2822 L
010 Casillas Meléndez, Joaquín ........................ 25414748R 04,2704 L
011 Murillo Casals, Ramon ................................ 38458503L 04,0743 L
012 Meix Maña, Roger ...................................... 39730062T 03,5689 L

Tècniques i procediments imatge i so
001 Pérez Benavent, Maria Josep ..................... 20002603D 07,1621 L
002 Oltra Amat, Julia ......................................... 19096371T 06,6566 L
003 Martínez Arroyo, Alejandro ......................... 43737925K 04,9543 L

N Cognoms i nom NIF T P

PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany
001 Casas Vilella, Marta ................................... 36962769K 13,9960 A
002 Jane Llige, Jordi ........................................ 39181260R 06,4740 A
003 Cepek , Günter ......................................... 01539254W 07,4762 L
004 Hess , Doerte ........................................... 02048750W 06,7168 L
005 Rodriguez Engelmann, Eva ........................ 46964125B 06,6153 L
006 Galbany Arrabal, Cristina ............................ 53123416V 06,5344 L
007 Mira Gimenez, Mario Jesus ....................... 48319598W 06,4829 L
008 Trullas Soler, Maria ..................................... 45480779G 06,3671 L
009 Haider , Ingrid ............................................ X3872825Q 06,1904 L
010 Cubero Schonwandt, Sonia ....................... 46128552M 05,6901 L
011 Peracaula Pujadas, Elisabeth ...................... 38116849F 04,3628 L

Italià
001 Auge Soriano, Francesca ............................ 35120792E 07,0376 L
002 Piccio , Tania Milka ..................................... X2165701K 05,9699 L
003 Llorca Antolin, Josepa ................................ 36500356T 05,9132 L
004 Bau , Diego ............................................... X1853352N 05,2164 L
005 Costa , Vincenzo ....................................... 03174969A 05,0448 L

Rus
001 Golubiatnikova Merechenkova, Anna .......... 41555210Y 07,7155 L
002 Leontieva Korobchenko, Olga ..................... 47719579F 06,9161 L
003 Avrova Raaben, Nina ................................. 47867056P 06,5267 L

Francès
001 Morant Almela, Josette ............................... 46333477T 11,1800 A
002 Mallo Villafranca, M.Teresa .......................... 37679418J 09,1500 A
003 Portes Morel, Alain Eneric .......................... 46769828H 07,6877 L
004 Rodriguez Fernandez, Maria Rita ............... 76719268P 06,9560 L
005 Chevalier Mignot, Henriette Lousi ............... 29167784N 06,6322 L
006 Feijoo Valencia, Maria Antonia .................... 44472458A 06,1452 L
007 Sans Mestre, Merce .................................... 77094354X 06,0833 L
008 Vilaplana Duran-Sindreu, Mercedes ........... 47713081H 05,6178 L
009 Sorigué Bertran, Olga ............................... 43723255W 05,4680 L
010 Planas Guenard, Roman ............................ 38098175D 04,7444 L

Anglès
001 Yagüe Ena, Ana-Cristina ............................ 17852258A 14,8600 A
002 Quincannon Wagner, Joellen ...................... 77092369A 13,1200 A
003 Ariño Martí, S. Montserrat ........................... 39678027Z 11,9700 A
004 Armengou Safont, Marcel.lí ........................ 77280448B 11,5600 A
005 Via Giménez, Maria Montserra ................... 19096544N 11,3700 A
006 Cutillas Ramon, Nemesia .......................... 29138150W 11,2750 A
007 Oller Comellas, Josepa .............................. 39151099Q 11,0700 A
008 Solsona Sans, Francesca ........................... 43701219T 10,5500 A
009 Camps Vidal, Anna .................................... 46117469P 09,7500 A
010 García Izquierdo, Maria Rita ....................... 18946736A 09,3500 A
011 Rosell Puig, Nuria Ester ............................... 20806109X 09,3200 A
012 Alonso Paramo, Rodrigo ............................ 13146125S 08,6700 A
013 Sancho García, Elisa .................................. 43419283K 08,2750 A
014 Faura Sabé, Salvador ................................. 77675755V 08,0254 L
015 Suller Roca, Josep ..................................... 39699113D 07,7154 L
016 Catalan Gimenez, M. Concepcion ............... 46334462L 07,2482 L
017 Guanter Alabau, Silvia ................................ 77961206S 07,1695 L
018 Paltor Comes, Griselda .............................. 39183715H 07,1031 L
019 Romeu Esquerre, Fernando ...................... 52603693W 07,0293 L
020 Olmedo Casas, Marco ............................... 38442945D 06,8217 L
021 Farriol Castañe, Marta ................................ 33891428P 06,8122 L
022 Bosch Martinez, Marius ............................. 39166436N 06,6088 L
023 Guinalíu Miranda, Cristina ........................... 18047015L 06,6019 L
024 Villamayor Milagro, Juan Manuel ................. 73080683T 06,4848 L
025 Boyle , Francis ............................................ X0780665E 06,1048 L
026 Fernández Cordoba, Ana Isabel .................. 34764238Z 05,8300 L

(04.195.131)

RESOLUCIÓ EDC/2032/2004, de 14 de
juliol, per la qual es fan públiques les llistes
dels funcionaris de carrera del cos de
mestres, del cos de professors d’ensenya-
ment secundari i del cos de professors tèc-
nics de formació professional declarats
aptes en el procediment d’adquisició de

noves especialitats objecte de convocatò-
ria per la Resolució ENS/21/2004, de 19 de
gener.

D’acord amb el que disposa la base 19.3
de la Resolució ENS/21/2004, de 19 de
gener (DOGC núm. 4052, de 20.1.2004), de

convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents i per a l’ad-
quisició de noves especialitats, i vistes les
propostes dels aspirants que han obtingut
la qualificació d’apte en el procediment
d’adquisició de noves especialitats fetes pú-
bliques per cada tribunal;
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A proposta de la Direcció General de Re-
cursos Humans,

Resolc:

—1 Fer públiques les llistes úniques alfa-
bètiques, per cossos i especialitats, dels
funcionaris del cos de mestres, del cos de
professors d’ensenyament secundari i del
cos de professors tècnics de formació pro-
fessional que han estat declarats aptes en
el procediment d’adquisició de noves es-
pecialitats, convocat per l’esmentada Re-
solució ENS/21/2004, de 19 de gener, llis-
tes que figuren a l’annex d’aquesta Reso-
lució.

—2 Les especia l i tats adquir ides per
aquest procediment tenen efectes d’1 de
setembre de 2004.

—3 D’acord amb la base 19.4 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, els qui
hagin adquirit una nova especialitat per
aquest procediment queden exempts de la
realització de la fase de pràctiques.

—4 D’acord amb la base 19.5 de la Re-
solució de convocatòria esmentada, l’ad-
quisició d’una nova especialitat no compor-
tarà la pèrdua de l’anterior o les anteriors
especialitats que es posseeixin. Els que tin-
guin adquirida més d’una especialitat po-
dran accedir a les places que correspon-
guin a qualsevol d’elles mitjançant els me-
canismes establerts per a la provisió de
llocs de treball dels funcionaris docents i
mantindran, en tots els casos, tots els drets
que els puguin correspondre inherents a la
data efectiva de l’ingrés de l’aspirant en el
cos respectiu.

—5 La Direcció General de Recursos Hu-
mans expedirà l’acreditació del document
corresponent als aspirants que han obtin-
gut una nova especialitat.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de
reposició, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, davant la consellera d’Educació,
en el termini d’un mes a partir de l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya,, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin oportú per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

COS DE MESTRES

Cognoms i nom NIF

Educació especial:
pedagogia terapèutica
Dueñas del Valle, Marta Maria . 46746001L
Marquez Sala, Maria Queralt .. 77740546V
Morcillo Pérez, Mari Carmen .. 40438075G

Educació infantil
Alias Pascual, Estefania .......... 52158764P
Álvarez Domínguez, Margaret . 35107877X
Ayuso Escobar, Crescencia ...... 0975665S
Bruguera del Campo,
M. Eulàlia ................................. 43519345X
Collado Mallol, Maria Mercè ... 78002988Y
Colomer Garrido, Sònia .......... 36517184S
Coromina Chacon, Alexandra 77917906R
Escoda Amorós, Enric ............ 39856422K
Figuera Morillas, Susanna ...... 78085497Z
Font Mercader, Eva ................. 40443946X
Gausach Gimeno, Adelia ....... 20826571W
Lara Pérez, Maria Isabel de ... 36968363A
López Morales, Ester .............. 39178097N
Martínez Cano, M. Pilar .......... 39887842T
Mateu Sancho,
Miriam del Mar ....................... 52609998M
Oliveras Rubirola, M. Àngels . 40327811W
Roig Cendra, Montserrat ........ 46634016K
Serra Garreta, Núria ................ 38136927Y
Vals Loan, Anna M. ................. 78067406R
Vilaró Masegur, Maria ............. 40304433S

Educació física
Guardiola García, Luis ............ 44755945S

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Cognoms i nom NIF

Anglès
Aguirregabiria Arilla, Esteve .... 38127308R

Música
Campa Borobia, Lydia ............ 39117925P

Tecnologia
Arriba Paulet, Alberto de ........ 43394990Q
Claramunt Castelltort, Dan ...... 46779644J
Codina Cardona,
Josep Maria ............................ 78150713W
Sans Ramos, Mónica .............. 43692981L

Organització i projectes
de fabricació mecànica
Eras Vila, Josep Antoni .......... 43704692T

Sistemes electrònics
Capell Arqués, Celesti ............ 40884934L
Sánchez Carazo,
Francisco J. ............................ 43510646M

Sistemes electrotècnics i automàtics
Rosa Ferrer, Eduardo de la .... 33872139Q

(04.195.109)

RESOLUCIÓ EDC/2002/2004, de 13 de
juliol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es

fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions i Contractacions

Núm. expedient: 1119/04.

Objecte del contracte: obres de construc-
ció d’un nou porxo al col·legi d’educació
infantil i primària Salvador Dalí de Figueres
(Alt Empordà).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4112, de 15.4.2004.

Tramitació: ordinària.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 65.595,96 eu-
ros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 2 de juny de 2004.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Argón Informàtica, SA.

Import adjudicació: 60.000,00 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.184.082)

RESOLUCIÓ EDC/2009/2004, de 13 de
juliol, per la qual es fan públiques les adju-
dicacions definitives de 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 defi-
nitives referents a l’expedient de contracta-
ció que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya.

Número d’expedient: 0426/04.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de neteja i cui-
na de diverses llars d’infants dependents del
Departament d’Educació
Tipus de contracte: servei.
Tramitació: urgent.
Forma: concurs.
Pressupost base de la licitació:
2.122.000,00 euros, IVA inclòs.
Publicat al DOUE núm.: S70, de 8 d’abril
de 2004.
Publicat al DOGC núm.: 4115, de 20 d’abril
de 2004.
Publicat al BOE núm.: 102, de 27 d’abril de
2004.
Data d’adjudicació: 1 de juny de 2004.
Contractista: Clanser, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
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Import d’adjudicació: 649.326,00 euros, IVA
inclòs.
Contractista: Selmar, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 1.009.504,45 euros,
IVA inclòs.
Contractista: Ambimante, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.
Import d’adjudicació: 245.530,38 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 13 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.184.084)

RESOLUCIÓ EDC/2037/2004, de 14 de
juliol, de convocatòria d’eleccions per reno-
var els membres dels consells escolars dels
centres docents privats concertats.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació, estableix a
l’article 56.1 la composició del consell es-
colar dels centres docents concertats, se-
gons la redacció donada per la disposició
final primera de la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació.
També estableix a l’article 56.3, a la redac-
ció donada per la disposició final primera
de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, que el consell
escolar del centre es renova per meitats
cada dos anys.

El Decret 110/1997, de 29 d’abril, pel qual
es regulen els òrgans de govern i de coor-
dinació dels centres docents privats acollits
al règim de concerts educatius, estableix el
procediment per dur a terme la renovació.

Per la Resolució ENS/2722/2002, de 18 de
setembre (DOGC núm. 3730, d’1.10.2002),
es va obrir convocatòria per a la renovació dels
membres del consell escolar dels centres
docents concertats. Ara, passats dos anys
de mandat, cal procedir a una nova renova-
ció parcial.

Per tot el que s’ha esmentat, en ús de les
atribucions que em confereix l’article 5 del
Decret 110/1997, de 29 d’abril, i a propos-
ta de la Direcció General de Centres Do-
cents,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria d’eleccions per tal
de renovar la meitat dels membres repre-
sentants dels professors, dels pares d’alum-
nes i dels alumnes als consells escolars dels
centres docents concertats, d’acord amb el
que disposa l’article 5 del Decret 110/1997,
de 29 d’abril.

—2 Obrir convocatòria d’eleccions a re-
presentant del personal d’administració i
serveis en els centres en què ha de quedar
vacant per qualsevol motiu, o està vacant.

—3 Obrir convocatòria d’eleccions a re-
presentant del personal d’atenció educati-
va complementària en els centres especí-

fics d’educació especial i en els centres or-
dinaris amb unitats específiques d’educa-
ció especial.

—4 El consell escolar resultant del procés
d’elecció a què fa referència l’apartat ante-
rior haurà de quedar constituït abans del dia
15 de desembre de 2004.

—5 El procés electoral per a l’elecció del
consell escolar del centre es durà a terme
d’acord amb la regulació que estableix el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

—6 La planificació general del procés elec-
toral, les dates i els horaris dels diversos
actes electorals s’hauran de dur a terme
amb la publicitat adequada i amb els termi-
nis necessaris per tal de garantir la informa-
ció i la participació de tots els membres dels
sectors afectats.

—7 El titular de cada centre notificarà al
servei territorial corresponent del Departa-
ment d’Educació la constitució del consell
escolar sorgit del procés d’elecció en un
termini de 15 dies a comptar a partir de la
data de la seva constitució.

—8 Es faculten la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa i la Direcció
General de Centres Docents perquè, en
l’àmbit de les seves competències, adoptin
les mesures necessàries per a l’execució
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 14 de juliol de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.190.060)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte de serveis (exp. 1392/04).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1392/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: reprografiat,

impressió, manipulació i distribució del ma-
terial de cursos de formació del professo-
rat.

b) Termini d’execució:
Reprografiat del material: des de l’adju-

dicació fins al 15 de setembre de 2004.
Impressió de materials: des de l’adjudi-

cació fins al 15 de setembre de 2004.
Manipulació i distribució: des del 23 de

setembre fins a l’1 d’octubre de 2004 (amb-
dós inclosos).

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 83.500,00 euros (IVA

inclòs), desglossat de la següent manera:
Reprografiat del material: 18.000,00 eu-

ros, IVA inclòs.
Impressió de materials: 57.200,00 euros,

IVA inclòs.
Manipulació i distribució: 8.300,00 euros,

IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Requisits específics del contractista
No se n’exigeixen, si bé les empreses que

aportin la classificació que es determina a
continuació no hauran d’aportar la docu-
mentació exigida en el punt 7.2.3 del plec
de clàusules administratives particulars,
referent a l’acreditació de la solvència eco-
nòmica, tècnica i financera:

Grup M, Subgrup 4, Categoria A.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 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 presen-
tació de proposicions.

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

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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:
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Entitat: Departament d’Educació-Regis-
tre General.

Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran trame-
tre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’impo-
sició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remis-
sió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a
l’adreça de correu electrònic que s’esmen-
ta 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.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 5 dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10.00 hores.

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

Barcelona, 20 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.201.146)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’assistència per part de
monitors als alumnes de les llars d’infants del
Departament d’Educació durant la franja
horària del migdia (exp. 1419/04).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1419/04.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’assis-

tència per part de monitors als alumnes de
les llars d’infants del Departament d’Edu-
cació durant la franja horària del migdia.

b) Termini d’execució: des del dia 15 de
setembre de 2004 fins al 23 de juny de 2005,
exceptuant els períodes compresos entre el
23 de desembre de 2004 i el 9 de gener de
2005 (per vacances de Nadal) i entre el 19
i el 29 de març de 2005 (per vacances de
Setmana Santa).

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import unitari: 10,20 euros/hora, IVA in-

clòs.
Import total màxim: 215.179,20 euros (IVA

inclòs), desglossat en les següents anuali-
tats i lots:

Lot 1
Serveis territorials: Barcelona I Ciutat.
Any 2004 (IVA inclòs): 8.282,40 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 13.015,20 euros.
Total (IVA inclòs): 21.297,60 euros.

Lot 2
Serveis territorials: Barcelona II Comarques.
Any 2004 (IVA inclòs): 5.140,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 8.078,40 euros.
Total (IVA inclòs): 13.219,20 euros.

Lot 3
Serveis territorials: Barcelona II Comarques.
Any 2004 (IVA inclòs): 6.854,40 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 10.771,20 euros.
Total (IVA inclòs): 17.625,60 euros.

Lot 4
Serveis territorials: Barcelona II Comarques.
Any 2004 (IVA inclòs): 7.996,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 12.566,40 euros.
Total (IVA inclòs): 20.563,20 euros.

Lot 5
Serveis territorials: Barcelona II Comarques.
Any 2004 (IVA inclòs): 3.998,40 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 6.283,20 euros.
Total (IVA inclòs): 10.281,60 euros.

Lot 6
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Any 2004 (IVA inclòs): 5.140,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 8.078,40 euros.
Total (IVA inclòs): 13.219,20 euros.

Lot 7
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Any 2004 (IVA inclòs): 1.713,60 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 2.692,80 euros.
Total (IVA inclòs): 4.406,40 euros.

Lot 8
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Any 2004 (IVA inclòs): 2.284,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 3.590,40 euros.
Total (IVA inclòs): 5.875,20 euros.

Lot 9
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Any 2004 (IVA inclòs): 5.712,00 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 8.976,00 euros.
Total (IVA inclòs): 14.688,00 euros.

Lot 10
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Any 2004 (IVA inclòs): 5.712,00 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 8.976,00 euros.
Total (IVA inclòs): 14.688,00 euros.

Lot 11
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Any 2004 (IVA inclòs): 5.140,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 8.078,40 euros.
Total (IVA inclòs): 13.219,20 euros.

Lot 12
Serveis territorials: Vallès Occidental.
Any 2004 (IVA inclòs): 7.140,00 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 11.220,00 euros.
Total (IVA inclòs): 18.360,00 euros.

Lot 13
Serveis territorials: Girona.
Any 2004 (IVA inclòs): 856,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 1.346,40 euros.
Total (IVA inclòs): 2.203,20 euros.

Lot 14
Serveis territorials: Girona.
Any 2004 (IVA inclòs): 3.427,20 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 5.385,60 euros.
Total (IVA inclòs): 8.812,80 euros.

Lot 15
Serveis territorials: Girona.
Any 2004 (IVA inclòs): 1.999,20 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 3.141,60 euros.
Total (IVA inclòs): 5.140,80 euros.

Lot 16
Serveis territorials: Girona.
Any 2004 (IVA inclòs): 1.428,00 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 2.244,00 euros.
Total (IVA inclòs): 3.672,00 euros.

Lot 17
Serveis territorials: Lleida.
Any 2004 (IVA inclòs): 4.284,00 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 6.732,00 euros.
Total (IVA inclòs): 11.016,00 euros.

Lot 18
Serveis territorials: Tarragona.
Any 2004 (IVA inclòs): 6.568,80 euros.
Any 2005 (IVA inclòs): 10.322,40 euros.
Total (IVA inclòs): 16.891,20 euros.

Total any 2004 (IVA inclòs): 83.680,80 eu-
ros.
Total any 2005 (IVA inclòs): 131.498,40 eu-
ros.
Total (IVA inclòs): 215.179,20 euros.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-
ta 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 presen-
tació de proposicions.

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

rals comptats des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa cons-
tar que si l’últim dia del termini és dissabte
o festiu, la presentació de proposicions es
prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 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’Educació-Regis-

tre General.
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Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci.

Les proposicions també es podran tra-
metre per correu dins el termini d’admis-
sió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i anunciar a l’òrgan de contracta-
ció la remissió de l’oferta mitjançant fax,
telegrama o a l’adreça de correu electrò-
nic 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’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 5 dies després de l’acabament

del termini de presentació de les proposici-
ons. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà au-
tomàticament fins al següent dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10.00 hores.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’A-
nunci anirà a càrrec de l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.201.137)

RESOLUCIÓ EDC/2063/2004, de 16 de
juliol, per la qual es convoquen diferents
proves específiques d’accés als ensenya-
ments de règim especial de tècnic o tècni-
ca d’esport en les especialitats d’esports de
muntanya i escalada.

El Decret 243/2003, de 8 d’octubre, que
estableix els currículums i regula les pro-
ves específiques d’accés als títols de tèc-
nic/a d’esport en diverses especialitats
d’esports de muntanya i escalada (alta
muntanya, descens de barrancs, escalada
i muntanya mitjana), exigeix per poder
accedir-hi, a més de la titulació correspo-
nent, la superació d’una prova específica.

El Decret 169/2002, d’11 de juny, que es-
tableix l’ordenació general dels ensenya-
ments de règim especial que condueixen a
l’obtenció de les titulacions oficials de tèc-
nic d’esport i tècnic superior d’esport, es-
pecifica que serà el Departament d’Educa-
ció qui convocarà les proves específiques
d’accés a aquests ensenyaments.

Atès que la superació de les proves es-
mentades és un requisit per accedir a
aquests ensenyaments i que correspon al
Departament d’Educació regular l’aplicació
i la inspecció de les proves d’accés de
caràcter específic,

Resolc:

—1 Convocatòria
Convocar les proves específiques d’ac-

cés al primer nivell d’excursionisme i al
segon nivell de les especialitats de descens
de barrancs, d’escalada i de muntanya
mitjana del grau mitjà dels ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats d’esports de muntanya
i escalada.

—2 Objectiu
Les proves d’accés als ensenyaments de

tècnic o tècnica d’esport en les especiali-
tats d’esports de muntanya i escalada te-
nen per objectiu que les persones aspirants
demostrin que tenen la condició física i les
destreses específiques per poder cursar
amb aprofitament els ensenyaments als
quals volen accedir.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud d’inscripció, que hau-

rà de contenir les dades especificades a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’ha de pre-
sentar, juntament amb una còpia del docu-
ment nacional d’identitat, al centre on es vol
fer la prova durant el període comprès en-
tre els dies 1 i 9 de setembre de 2004.

3.2 Les persones amb discapacitats que
requereixin d’una adaptació de les proves a
les seves limitacions hauran d’acreditar el
certificat corresponent de reconeixement del
grau de disminució. En el cas que es pre-
senti una còpia d’aquesta documentació,
haurà de ser confrontada amb l’original en
el moment de la seva presentació.

3.3 Les persones que acreditin la con-
dició d’esportista d’alt nivell de la mateixa
disciplina estaran exemptes de realitzar la
prova específica d’accés. Per facilitar l’ac-
cés d’esportistes d’èlit en aquelles modali-
tats que no disposin de competició oficial
però que estableixin proves selectives d’ac-
cés a grups de tecnificació d’alt nivell, es-
taran exempts de realitzar la prova especí-
fica de primer nivell d’excursionisme i de
segon nivell d’escalada aquells aspirants
que formin part d’equips de tecnificació i alt
rendiment esportiu en alpinisme de les fe-
deracions de muntanya i escalada. Aques-
ta darrera exempció s’ha de sol·licitar, du-
rant el termini d’inscripció, a la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent mitjançant un escrit acom-
panyat de certificació original de la federa-
ció on indiqui que es forma part de l’equip
de tecnificació esmentat.

3.4 El centre, a la vista de la documen-
tació presentada, farà pública la relació de
persones aspirants admeses i excloses in-
dicant els motius d’exclusió, no més tard del
10 de setembre de 2004. Les persones
aspirants podran presentar els documents
que hi manquin fins al dia 15 de setembre
de 2004. En cas que no ho facin, s’enten-
drà que desisteixen de la sol·licitud de rea-
lització de la prova. El centre farà pública la
relació definitiva de persones aspirants ad-
meses i excloses el dia 16 de setembre de
2004.

—4 Efectes i validesa de la prova
4.1 La superació de la prova específica

d’accés que es convoca en aquesta Reso-
lució té una validesa de 18 mesos i només

faculta per formalitzar la matrícula en un
centre que ofereixi els ensenyaments cor-
responents, sempre i quan s’acreditin en el
moment de formalització de la matrícula els
requisits següents:

a) Pels ensenyaments de primer nivell:
Títol de graduat en educació secundària

obligatòria o equivalent a efectes acadè-
mics, o

Certificat de superació de la prova d’ac-
cés de caràcter general a tècnic d’esport i
a les formacions esportives de nivell 1.

b) Per qualsevol dels ensenyaments de
segon nivell:

Certificat de superació del primer nivell
d’excursionisme.

—5 Tribunal avaluador
5.1 Per a cadascuna de les proves

específiques, la Direcció General de Forma-
ció Professional i Educació Permanent de-
signarà un tribunal avaluador, que tindrà
com a funció organitzar-la i desenvolupar-
la, i estarà format per:

a) Un president, que serà un inspector
d’Educació o un funcionari docent del De-
partament d’Educació, i tindrà com a fun-
ció garantir-ne el correcte desenvolupament.

b) Un secretari, que serà un funcionari del
Departament d’Educació i tindrà com a fun-
ció estendre les actes del desenvolupament
de la prova i certificar que s’adapten al que
estableix aquesta Resolució.

c) Tres avaluadors, que compleixin els re-
quisits de titulació o certificació establerts en
els punts 2.5, 2.6 i 2.7 de l’annex 10 i en el
punt 3 de l’annex 8 del Decret 243/2003, de
8 d’octubre, que tindran com a funció valo-
rar les actuacions de les persones aspirants.

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

5.3 Per regular la indemnització corres-
ponent al personal que depèn del Depar-
tament d’Educació, els tribunals estaran in-
closos 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 actualit-
zació d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya, i de revisió
dels imports de determinades indemnitza-
cions.

5.4 Quan es facin les proves, en tot mo-
ment hi hauran de ser presents, com a
mínim, tres membres del tribunal.

5.5 Abans de l’inici de la prova i durant
el seu desenvolupament, els membres del
tribunal podran comprovar la identitat de les
persones aspirants.

5.6 Amb una antelació no inferior a deu
dies respecte al moment de fer les proves
es publicarà la composició específica de
cadascun dels tribunals al tauler d’anuncis
dels centres detallats a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, als efectes del que disposen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—6 Calendari i lloc de realització de les
proves

6.1 Les proves específiques d’accés es
desenvoluparan entre els dies 20 i 24 de se-
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tembre de 2004 i es podran dur a terme en
una o més jornades, en funció del nombre
de persones aspirants inscrites i de les
condicions meteorològiques.

6.2 El tribunal determinarà els itineraris
i els temps de referència i els farà públics
abans del començament de les proves. El
tribunal podrà modificar els temps de refe-
rència, canviar l’emplaçament i els itineraris
o adequar la prova en funció de les condi-
cions meteorològiques i de l’estat del ter-
reny on es fa.

—7 Contingut i qualificació de la prova
7.1 El contingut i els criteris d’avaluació

de cadascuna de les proves específiques
d’accés es detallen a l’annex 10 del Decret
243/2003, de 8 d’octubre.

7.2 En la qualificació final de la prova
s’utilitzaran els termes “apte o apta” o “no
apte o no apta”. Per obtenir la qualificació
d’apte o apta, les persones aspirants hau-
ran de superar les dues parts que formen la
prova.

—8 Publicació dels resultats
Cada tribunal farà pública la data de pu-

blicació provisional dels resultats amb una an-
telació mínima de 48 hores, que en tot cas
serà anterior al 28 de setembre de 2004. Els
resultats definitius, un cop resoltes les pos-
sibles reclamacions, constaran en una acta
que es farà pública no més tard del dia 5
d’octubre de 2004 i que posteriorment s’ar-
xivarà a la Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent.

—9 Reclamacions
9.1 Les reclamacions contra la qualifi-

cació final s’han de presentar per escrit al
registre del centre on s’hagi fet la inscripció
a la prova durant els tres dies hàbils se-
güents al de la publicació de resultats. L’en-
demà del darrer dia del termini de presen-
tació de reclamacions, el tribunal es reunirà
per examinar-les i resoldre-les i publicarà el
resultat el dia hàbil següent. De la reunió,
se n’ha d’aixecar l’acta corresponent.

9.2 Al peu de la llista de publicació dels
resultats definitius, s’indicarà el termini i l’òr-
gan davant del qual es podrà presentar la
reclamació.

9.3 La persona interessada podrà reite-
rar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent, per mitjà d’un escrit presen-
tat als serveis territorials corresponents a
través de la direcció del centre, en el termi-
ni de deu dies hàbils a partir de l’endemà
de la publicació dels resultats definitius.

El director o la directora del centre tra-
metrà als serveis territorials les reclamaci-
ons que rebi, juntament amb la còpia de la
primera reclamació, la còpia de l’acta de la
reunió de la comissió avaluadora en la qual
s’hagi estudiat la reclamació i qualsevol al-
tra documentació que, a iniciativa pròpia o
a instància de la persona interessada, con-
sideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció en un
termini de deu dies, els serveis territorials
trametran les reclamacions a la Direcció
General de Formació Professional i Educa-
ció Permanent amb tota la documentació i
l’informe de la Inspecció d’Educació. La
Direcció General de Formació Professional

i Educació Permanent les resoldrà abans de
deu dies, amb notificació a la persona inte-
ressada.

—10 Certificació de les proves
El tribunal emetrà un certificat a cada as-

pirant on consti la data de realització de la
prova als aspirants que hagin obtingut la
qualificació d’apte o apta.

—11 Inspecció
La Inspecció d’Educació serà responsa-

ble de l’assessorament, la coordinació i la
realització de les proves. A tal efecte, els
serveis territorials corresponents, faràn les
previsions oportunes.

—12 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la ins-

cripció a la prova d’accés conservarà du-
rant un període de tres mesos la documen-
tació generada durant la realització de tot el
procediment.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial 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, 16 de juliol de 2004

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

ANNEX 1

Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés als
ensenyaments de règim especial de tècnic
d’esport en (indicar l’especialitat)

1. Dades personals:
Nom i cognoms
Lloc i data de naixement
Document nacional d’identitat/passaport
Adreça
Codi postal
Municipi
Telèfon
Adreça electrònica

2. Documentació que s’adjunta:
Còpia del DNI o passaport
Certificat de reconeixement del grau de

disminució, si escau

3. Sol·licito:
Que se m’admeti la inscripció a la prova

específica d’accés als ensenyaments de (in-
dicar l’especialitat) en la convocatòria ober-
ta per la Resolució EDC/2063/2004, de 16
de juliol,...

4. Declaració del pare, la mare, el tutor,
la tutora o l’aspirant si és major d’edat:

(Nom i cognoms), com a (pare, mare,
tutor, tutora o aspirant) declaro que són
certes les dades que faig constar en aquest
document.

(Localitat i data)
(Signatura)

President o presidenta del tribunal de les
proves específiques d’accés als ensenya-
ments de tècnic o tècnica d’esports en (in-
dicar el nivell i l’especialitat).

ANNEX 2

Llocs d’inscripció a la prova

Codi: 25008467.
Denominació: EFTE de Grad Miei e Superi-
or dera Val d’Aran.
Adreça: alberg Era Garona.
Municipi: Naut Aran.
Localitat: Salardú.
Codi postal: 25598.
Telèfon: 973.64.45.95.
Titularitat: centre públic.

Codi: 08061646.
Denominació: CFTE Escola Pia de Ca-
talunya.
Adreça: c. Immaculada, 25-35.
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi postal: 08017.
Telèfon: 93.212.09.08.
Titularitat: centre privat.

Codi: 08062961.
Denominació: Escola Catalana d’Alta Mun-
tanya.
Adreça: Masia El Jou, s/n.
Inscripcions: la Rambla, 41, principal, 08002
Barcelona.
Municipi: Guardiola de Berguedà.
Localitat: Guardiola de Berguedà.
Codi postal: 08694.
Telèfon: 93.412.07.77.
Titularitat: centre privat.

(04.197.001)

RESOLUCIÓ EDC/2065/2004, de 13 de
juliol, per la qual s’atribueix una nova deno-
minació específica a un col·legi d’educació
infantil i primària de Barcelona.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent d’un col·-
legi d’educació infantil i primària per atribuir-
li una nova denominació específica, es va
instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Joan Antoni Parera, amb codi de
centre 08002630, ubicat a la plaça d’Eduard
Torroja, núm. 12-20, de Barcelona (Barce-
lonès), la nova denominació específica Els
Porxos.

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

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

Barcelona, 13 de juliol de 2004

P. D. (Resolució de 26.5.2004, DOGC
d’1.6.2004)

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(04.183.108)

RESOLUCIÓ EDC/2066/2004, de 5 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Loreto-Abad Oliba, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Loreto-Abad Oliba, de
Barcelona, en petició d’autorització de re-
ducció i d’ampliació d’unitats, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Loreto-Abad Oliba, de Barcelona, per reduc-
ció d’unitats de l’educació secundària obli-
gatòr ia i
ampliació d’unitats d’educació infantil, en els
termes que s’especif iquen en l ’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 5 de juliol de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08004559.
Denominació: Loreto Abad Oliba.
Adreça: av. Pearson, 22-26.
Titular: Fundación Abad Oliba.
NIF: G08716128.

S’autoritza la reducció de 4 unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria
amb capacitat per a 120 llocs escolars, amb
efectes a partir de la fi del curs 2003-04.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de
l’etapa d’educació infantil amb capacitat per
a 75 llocs escolars, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-05.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-05:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats

amb capacitat per a 240 llocs escolars.

(04.161.056)

RESOLUCIÓ EDC/2067/2004, de 8 de ju-
liol, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Salesià Sant Àngel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Salesià Sant Àngel, de
Barcelona, en petició de reducció d’unitats
i de canvi de denominació, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de

l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Salesià Sant Àngel, de Barcelona, per re-
ducció d’unitats dels ensenyaments de
batxillerat i canvi de denominació, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

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

Barcelona, 8 de juliol de 2004

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004781.
Denominació: Salesià Sant Àngel.
Adreça: c. Rafael Batlle, 7.
Titular: Salesians.
NIF: Q0800036F.

S’autoritza la reducció de 2 unitats amb
capacitat per a 70 llocs escolars de la
modalitat d’humanitats i ciències socials
dels ensenyaments de batxillerat, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2003-2004.

S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Salesians Sant Àngel.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:

Educació secundària:
Batxillerat: amb caràcter transitori i fins a

la seva extinció, 4 unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 140 llocs escolars, i les modalitats
de ciències de la naturalesa i la salut i de
tecnologia amb una capacitat conjunta de
4 unitats amb 140 llocs escolars.

Autorització d’obertura a l’inici del curs
2006-2007:

Educació secundària:
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
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a 140 llocs escolars, i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars.

(04.175.038)

RESOLUCIÓ EDC/2064/2004, de 16 de
juliol, per la qual es fa pública la concessió
de llicències retribuïdes per a dur a terme
treballs de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball durant
el curs 2004-2005, destinades al funciona-
riat de carrera dels cossos docents i dels
cossos d’inspecció.

De conformitat amb la Resolució ENS/
795/2004, de 23 de març (DOGC núm.
4103, de 31.3.2004), per la qual es convo-
ca concurs públic per a la concessió de lli-
cències retribuïdes per a dur a terme tre-
bal ls de recerca i estudis directament
relacionats amb els llocs de treball durant el
curs 2004-2005, destinades al funcionariat
de carrera dels cossos docents i dels cos-
sos d’inspecció, i atesa la proposta de la
comissió seleccionadora constituïda d’acord
amb l’apartat 4 de la Resolució esmentada,

Resolc:

—1 Fer pública a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució la llista de persones que han obtin-
gut una llicència retribuïda per dur a terme
treballs de recerca i estudis directament re-
lacionats amb els llocs de treball, per al curs
2004-2005.

—2 Fer pública a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució la llista de persones no selecciona-
des.

—3 Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Re-
solució la llista de persones excloses del
concurs.

—4 Si es produeix alguna renúncia, la lli-
cència que quedi vacant serà concedida a
la persona no seleccionada que tingui més
puntuació en la corresponent modalitat.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa,
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos

Barcelona, 16 de juliol de 2004

P. D. (Resolució ENS/795/2004,
DOGC de 31.3.2004)

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Llista de persones que han obtingut llicència retribuïda

Cognoms i nom DNI Punts

Modalitat A (tot el curs escolar 2004-2005)

Lloc de treball: inspecció
Chavarría Navarro, Xavier ......... 46107741D 37,925

Lloc de treball: docent
Barba Uriach, Carme ................. 36976657V 34,375
Estévez González, Armando ..... 36009639B 33,615
Fortuny Anguera, Daniel ............ 39867068H 33,450
Morató Rexach, M. Teresa ........ 77054893V 33,385
Abril Ferrer, Carme .................... 40927846J 32,875
Surís Pavón, Pilar ....................... 40277015J 32,820
Fernández Hierro, Carmen ........ 17860619S 32,600
Bartolomé Sánchez, José Luis . 40423971E 32,450
Vilar Sais, Joaquim .................... 40279141T 32,165
Roig Antó, Albert ....................... 40915198S 32,050
Forrellad Vives, Elena ................ 33873562J 31,812
Milà Visaconill, Glòria ................ 21438829T 31,485
Ripoll Coll, Roser ....................... 40419869Z 31,465
Mayol Sánchez, Albert .............. 46303250H 31,350
Oliveras Rovira, Anna M. .......... 38777578S 31,075
Castel Baldellou, José Luis ...... 40962071Z 31,000
Delgado Pérez, Félix .................. 12703590T 30,950
Poblet Romeu, Marcel Joan ..... 38554380D 30,950
Colomer Constans, Carmen ..... 21621472T 30,780
Candau Chacón, M. Jesús ....... 28353555Y 30,760
Robles Ortega, Francisco ......... 76328278H 30,750
Huguet Comelles, Teresa .......... 46313999A 30,650
Alfonso Moreno, Albert ............. 37267751T 30,575
Boix Cases, Carmen ................ 77897279M 30,500
Campillo Grau, Encarna ............ 36481672S 30,375
Gasol Pujol, Pere ....................... 39320127V 30,320
Gurrera Lluch, Montserrat ........ 38779750W 30,310
Carrión Masgrau, Gerard .......... 40424335H 30,225
Bassedas Ballús, M. Eulàlia ...... 46214065G 29,935
Muñoz Burzon, Jordi ................. 43395128Q 29,685
Brunet Mañé, Dolors ................. 39633509R 29,450
Lojo Suárez, Mirta S. ................ 43405405N 29,415
Soldevila Balart, Llorenç ........... 77726939A 29,400
Suñé Roca, M. Teresa ............... 37733885Q 29,370
Baig Nogués, Antoni-Lluís ........ 37241623T 29,325
Olano Alzúa, Emilia .................... 15881662R 29,300
Martín Marty, M. Eulàlia de ....... 37735423J 29,250
Baigés Jardí, Anna M. ............... 40008248R 29,150
Rodon Cuixart, Jordi ................. 46220478T 29,120
Vilà Prunés, Lluís ....................... 37314172F 29,100
Sansó Vergelí, Inmaculada ........ 38502560P 29,050
Canals Fontan, Jordi ................. 37311402C 29,030
Vilallonga Tena, Maria ................ 38539213E 29,025
Folch Borràs, Àngels ................. 39128900N 29,000
Bajo de la Fuente, Maria Santos 38418681X 28,950
Seba Font, Elena ....................... 40941690B 28,940
Alsius Serra, Montserrat ............ 39118251N 28,900
Bosch Carrera, M. Dolors ........ 40846691W 28,875
Casellas Gispert, Octavi ............ 40285299V 28,850
Saura Cabezas, Jordi ................ 37309263C 28,725
Tortosa Moreno, Montserrat ..... 33871459A 28,655
Farreras Ametller, Carme .......... 37249584A 28,650
Aparicio Morales, Carles ........... 38051565C 28,650
Sagarra Gadea, Carmina .......... 39029534Y 28,600
Subías de la Fuente, Rafaela .... 11043297P 28,580

Cognoms i nom DNI Punts

Cunillera Mateos, M. Lluïsa ...... 37722329Y 28,575
Fortuny Balcells, Margarita ....... 35019169J 28,550
Pérez Monfort, Albert ................ 39180247T 28,500
Martínez Piñero, Josep .............. 37279034J 28,350
López Rodríguez, Rosa ............. 38057095F 28,345
Rodríguez Arenas, Antonio ....... 38421810B 28,330
Ferrer Fàbregas, M. Teresa ....... 38770609S 28,300
Andrade Platero, M. Carme ...... 39834574T 28,250
Tebé Castellà, Joan ................... 41067932Y 28,175
Reverter Oton, Roser ................ 46508614S 28,170
Virós Pujolà, Lluís ...................... 39328453V 28,150
Arasa Tuliesa, Alvaro ................. 40911020T 28,145
Juanola Soler, Narciso .............. 40276235S 28,125

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Lloc de treball: docent
Guitart Mas, Josefa .................. 36922296M 31,835
Espuña Ferrer, M. Jesús ........... 35064326K 30,750
Garcia Safont, Montserrat ......... 46321810V 30,010
Santandreu Pascual, M. Mercè 40861796L 28,950
Chavarría Arnau, Francesc ....... 46528544G 28,350
Solera Reig, M. Eva ................... 37371002G 28,050
Arquès Teixidor, M. Assumpta .. 35010052G 27,610
Del Barrio Martínez, Virginio ..... 16779305T 27,490
Castell Escuer, Montserrat ........ 37662986A 27,200
Serra Narciso, F. Xavier .............. 36917980J 26,730
Farré Sanfeliu, Maria Antònia ... 39857008D 26,450
Sevilla Cuesta, Miguel Angel ... 16253254M 26,025
Vara Antonino, Joan Ramon ..... 38161135H 26,000
Lago Martínez, José Ramon .... 36028214W 25,880
Camacho Molina, Anna Isabel .. 33903071J 25,750
Vidal Cortada, Marta ................. 36975571N 25,650
Martínez Rico, Patrícia-Maria .... 21458854S 25,625
Esturgó Deum M. Estrella ......... 33874745T 25,575
Jiménez Valverde, Gregorio ...... 52207510V 25,470
Olazaguirre Bernaus,
Assumpta ................................... 40947766S 24,550
Sarbach Ferriol,
Alejandro José ........................... 36981708P 24,550
Capdevila Capdevila, Joaquim . 78077533P 24,090
Rodríguez Rodríguez,
José Luís .................................... 39680880S 24,085
Prats Gràcia, Ferran .................. 40976077J 24,075
Dalmau Benet, Marta ................ 40502899Z 23,795
Alay Suárez, Montserrat ............ 37322891D 23,325
Nebot Peirat, Anna Maria ........ 46219583W 23,045
Barberà Lainez,
Generosa Lidón ......................... 22686078M 23,030
Azón Canalda, Lourdes ............. 46337384C 22,970
López Martín, Jaume ................. 02194969X 22,915
Almar Lladó, Josep ................... 40430399X 22,800
Balanzó de Orovio, Cristina de 37274578L 22,740
Faro Rodríguez, José Javier ..... 43401975D 22,600
Campà Borobia, Lydia ............... 39117925P 22,170
Tolentino Marjanet, Judith ......... 52176251S 22,050
Blesa Izquierdo, Joaquim .......... 46606206H 21,970
Llenas Sandua, Anna ................ 40530709V 21,550
Torrents Lombarte, Carme ....... 35022289M 21,425
Borrell Ruiz, Jaume ................... 37781992F 21,420
Vela Abella, Rosa M. ................. 77097011E 21,350
Jorba Jorba, Marcel .................. 46580063A 21,025
Larrull Bertran, Concepció ........ 38490451C 20,760
Calderón Peñuela, Marisol ....... 33864952M 20,550
Gallardo Díaz, Juana ................. 38061421D 20,207

Modalitat C (tot el curs escolar 2004-2005, per a dur
a terme estudis sobre la impartició de continguts cur-
riculars en anglès a Anglaterra)

Lloc de treball: docent
Meneses Dekker, Patricia .......... 35034141N 33,800
Bergadà Llobet, Rosa M. .......... 78073710A 33,400
Canet Punsola, Montserrat ....... 38780871L 32,400
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Cognoms i nom DNI Punts

Olivares Aguilar, Pilar ................. 46533982Z 31,200
Carrillo Monsó, Núria ................. 38500752V 29,300
Esquirol Palau, M. Teresa ......... 37310614Z 29,111
Oller Campdelacreu, Mercè ...... 77083728X 28,900
Sabater Bertomeu,
M. Montserrat ............................ 52603426B 28,200
Gracia Regué, Carme ................ 40899873P 28,070

ANNEX 2

Llista de persones no seleccionades

P=punts; M=motiu (A=no haver estat preseleccionat segons
l’apartat 5.2 de la convocatòria; B=no complir els requisits de
l’apartat 6.1 de la convocatòria).

Cognoms i nom DNI P/M
Modalitat A (tot el curs escolar 2004-2005)

Lloc de treball: docent
Aguas Mestre, Marta ................... 46621205K 23,100
Aguilar Llavoré, Sergi ................. 40328112G 20,975
Agustí Abella, Jordi ..................... 46326407Z B
Alaman Portabella, Sílvia ............ 46301373G A
Alart Guasch, Núria ..................... 38070960A A
Alba Romà, Núria ........................ 38064550X 27,500
Alconchel Ruiz, Montserrat ......... 37625481B A
Alibés Riera, M. Dolors ............... 39265442A 23,910
Alsina Buti, Teresa ....................... 77254183N B
Amorós Mestres, Montserrat ...... 39129581A 26,600
Ardévol Ribó, Anna M. ............... 40854985Q 27,975
Armengol Coscollola, Dolors ...... 39312296Y A
Arquès Teixidor, M. Assumpta ... 35010052G 27,610
Atrio Pla, Filo ............................... 37317745S A
Badia Guitart, M. Alba ............... 39327417Q 26,460
Balaguer Xaus, Lourdes .............. 46634875Y 24,205
Barriendos Valls, Imma ............... 17141980B B
Barrull Garcia, M. Mercè ............. 46328665H 27,225
Belanche Alonso, Xavier ............ 39883200G B
Beltran Carreté, Miquel .............. 46111900M B
Bermell Hernández, Germán ...... 37304356N 27,605
Betriu Català, Mariano ............... 41080788M 25,595
Biendicho Vidal, Jordi ................. 39680772E B
Boix Samperfecto,
Maria del Pilar ............................. 17990535G 24,100
Boloix Ripoll, Elisabeth ................ 36937905C 25,100
Borràs Mora, Josep ..................... 41493397V B
Bosch Ignés, Josep Maria ......... 40834009Q 27,025
Botia Gomez, Josep .................... 37261756P B
Bou Castellà, Esteve ................... 39670837T B
Burriel Manzanares, Francisca ... 46223900H B
Cabrero Sagristà, Aracel·li ......... 46135026Q B
Calvache Lucio, Jordi .................. 36924334L 26,585
Canals Aromí, Josep ................... 38475033N 20,900
Cano Cantó, Llum ...................... 46502437W B
Carandell Robusté, Cristian ........ 37261220R 24,100
Carbonell López, Marta ............... 38114183D 15,900
Carrasco Corpas, José Francisco46505182X A
Casanovas Santacana, Pere ....... 37642181J B
Castell Escuer, Montserrat .......... 37662986A 27,950
Castells Esqué, Pere ................... 78061664D A
Castro Ortin, Felix de .................. 43506118P A
Catalan Prades, Albert ................ 46001804X 25,610
Cavero Barreu, Antonio ............... 40849643X 26,125
Celorio Prieto, José Manuel ....... 13709094J 26,848
Cerezo Gràcia, Martí ................... 46787388Y B
Cimarras Francisco, José Luis ... 50686731K B
Claramunt Tutusaus, M. Dolors .. 40875856A A
Claverol Rodrigo, Mireia .............. 40822714Z 24,910
Colomer Tomàs, Miquel .............. 77529604P 23,000
Cordero González, Consol .......... 40922583V A
Criado Alberich, Cristina ............ 19849004G B
Dalmau Pujol, Marta .................... 37303218R A
Devant Llovet, Jordi .................... 37685455R B
Devis Ortega, Joan ..................... 37685941G B
Díaz Esculies, Daniel ................... 39303066E B

Cognoms i nom DNI P/M
Díaz Mata, M. Isabel ................... 46665307D 25,570
Domingo Barnils, Artur ................ 46019870K 25,875
Domingo Belando, Ambròs ......... 39680928V B
Domínguez Cuadros, Lluís .......... 43404246A B
Duran Col, Magdalena ................ 43007262E B
Egea Sells, Anna ......................... 38797133C 17,330
Elias Cabrerizo, Gerard ............... 39657719S 27,250
Escarrà Comas, Miquel ............... 40288313H 27,860
Espona Donés, Jordi .................. 37723604Q 27,875
Esteve Vidal, Quim ...................... 40328789Z B
Fàbrega Ferran, Pilar ................... 77903952P 24,795
Fernández-Mera Caceres,
Carme ........................................... 39833353K 23,875
Ferrer Guimerà, Carles ................ 18911969N 24,350
Folguera Farré, Joan .................. 40877720G B
Frutos Rincón, Antonio de .......... 39019340R B
Galan Salvador, M. Teresa ......... 10551236O A
Gallardo Díaz, Juana ................... 38061421D 21,457
García Carrasco, Carme ............. 06936648D B
Gaya Fuertes, Anna Maria .......... 40856385J 28,075
Giralt Arnella, Mercè ................... 37722233W B
Giralt Prat, Assumpta .................. 39328140A B
Gómez Ponsetí, Josep ................ 40310944V 25,330
Gómez Suñer, Evelio .................. 37305956W B
Guerrero Carrasco, Jose M. ....... 39707495L 17,150
Guiu Puyol, Andreu ..................... 40850554R A
Holgado Garcia, José B. ............ 39664182S B
Jardí Pinyol, Carles ...................... 39840268J 25,300
Jiménez Sales, Ada ..................... 39730824A A
Jiménez Valverde, Gregorio ........ 52207510V 25,470
Jubany Vila, Jordi ........................ 33948203L B
Lapuerta Amigo, Francisco ......... 18938948N 27,480
Lino Varela, Emma ....................... 35213241B 27,500
Llanes Bordes, Jaume ................ 40868309T B
Llenas Sunyer, Josep M. ............ 39323159J A
Lloret Pujol, Joan ......................... 40519257L 19,875
López Circuns, Francesc ............ 33875908J 27,695
López Rodríguez, Rosa ............... 38057095F 22,470
Lozano Roig, Julià ....................... 39659321F A
Lumbiarres Feraud, Xavier .......... 46206621N A
Macian Bonete, Jesús ................. 77113224C A
Mackay Jarque, Anna ................ 46230050G 26,610
Madirolas Tell, Núria ................... 37656858Q 26,250
Madroñero Tentor, Luis ............... 46210579Z B
Maestre Horcajo, Joan Miquel .... 39649447T B
Mallat Cortada, Anna .................. 35081201Z 27,600
Manresa Potrony, Mireia ............. 78077182W 26,475
Margarit Creixell, Jordi ................ 46315949K 25,100
Martínez Lozano, Núria ............... 46573753H 21,950
Martínez Pérez, Irene .................. 17160777V 25,405
Martínez Rico, Patrícia-Maria ..... 21458854S 25,625
Mateu Zorita, Jordi ...................... 46567593E 27,725
Maynés López, Josep ................. 38483036B B
Medina Garcia, Josep Lluís ........ 33888980K B
Mer Santamaria, Maite ................ 78001983J 26,750
Mercadé Campabadal,
Angelina ........................................ 41074527T A
Mercadé Rimbau, Josep ............. 39631825L B
Miró Vega, Asha .......................... 43688397N B
Molina Requena, Purificació ....... 05095756Z 25,495
Montagut Masip, Jesús Abel ...... 40845920J B
Moreno Rodríguez, Pilar ............. 39694734T 19,650
Morera Oliveras, Jordi ................. 38473555Y B
Nadal Morancho, Clara ............... 73194851L 20,700
Nadal Pedrero, Natàlia ............... 40335749M B
Nuñez Castaín, Reyes ................ 28404130G B
Ollé Comas, Jordi ....................... 37673303Q B
Ortiz Valeri, Carme ..................... 90000592M 27,850
Pagès Anson, Jordi ..................... 46222103S B
Pàmies Fontseré, Joana ............. 77832778L 21,120
Pantaleón Gamisans,
Montserrat .................................... 38496146B A
Pereta Salvia, Rosa .................... 40867161W A
Pérez Alonso, Juan Carlos ......... 11054163H B

Cognoms i nom DNI P/M
Pérez Sánchez, Jordi .................. 36973626E B
Pérez Tardio, Encarna ................. 43422276R A
Pérez Zafon, M. Victòria ............. 37318260R 28,100
Peris Morancho, Pere ................. 39035283M B
Perulles Rull, Antoni .................... 40013793A A
Pi González, Xavier ...................... 38506178S 24,525
Pineda Domingo, Martí .............. 39650659Q B
Planas Sáez, Olga ....................... 33862940V A
Pló Sierra, M. Pilar ...................... 17834439D A
Poch Comas, Antoni ................... 39101788V B
Pongiluppi Juncà, Teresa ............ 38057194Z B
Porqueres Giménez, Daniel ........ 40829744Y B
Porta Torné, M. Isabel ................. 39631862X B
Prat Escoda, Teresa .................... 77304588R B
Prats Gràcia, Ferran .................... 40976077J 23,200
Prior Serrat, Josep Miquel .......... 46030168S 27,625
Queralt Fontanals, Carme ........... 18022975Z B
Ramos Sabaté, Joan Marc ......... 36571679T B
Reina González, Francesc .......... 46560046L 25,020
Relats Manent, Anna ................... 43681818B A
Riu Canela, Roc ........................... 78062199S A
Roca Tort, Montserrat ................. 37264266B 27,145
Rodrigo Estevan, Elena ............... 17833358D 25,675
Rodríguez Vázquez, Isabel ........ 33822873Q B
Roigé Figueras, M. Dolors .......... 39815789Y A
Rojas Planas, Pere Ignasi ........... 35121719Y B
Rosell Barrachina, Carles ............ 35009860L B
Roselló Moya, Joan ..................... 41443169K B
Rosés Cavallé, M. Assumpta ..... 39828057S 24,705
Rost Díaz, Lluís ............................ 40430263N B
Rovira Sanz, Xavier ..................... 77111640T A
Rovira Viñas, Maria Carmen ....... 39301672P B
Sabrià Rius, M. Teresa ................ 40282833N A
Safont Pitarch, Elvira ................... 18917878X 24,930
Sagalés Torra, Rosa .................... 77107053J A
Sala Casellas, Esteve ................. 40429517W A
Sala Savall, Narcisa ..................... 39114202B 27,750
Salas Puyuelo, José Ma. ............ 17996409J B
Sanchez Hormigo, Enrique ......... 17848532A 16,760
Sanlorien Sánchez, Pilar ............. 77104847S B
Santandreu Pascual, M. Mercè .. 40861796L 26,825
Santiago Bosch, Júlia ................ 37268330G 25,750
Santos Botana, Elena ................. 37324531Q A
Santos Ortega, Esther ................ 18986746Q 22,575
Sanz Sancho, Joan Vicenç ......... 18923225K 28,050
Segarra Wecker, Yolanda ........... 38549500M 23,320
Serrano Martínez, Laura .............. 37730379Y B
Sevilla Cuesta, Miquel Angel ..... 16253254M 26,775
Silvestre Sanjosé, Marta ............. 40527855S B
Sobrequés Callicó,
M. Candelària ............................... 40257253P 25,125
Solera Reig, M. Eva ................... 37371002G 27,800
Solsona Gilabert, Jaume ............. 40895331C B
Sotelo Vázquez, Juan José ....... 40983497G 24,975
Suárez Garcia, Àngela ................. 39041111Z B
Torrent Güell, Josep M. .............. 77901981S B
Torrents Lombarte, Carme ......... 35022289M B
Tourís Montúa, Dolors ................. 37569983N A
Triuiño Ortega, M. Milagros ........ 17856600K A
Tura Masferrer, Josep M. ............ 77904781D A
Ugidos Franco, M. Pilar .............. 09707921N B
Vallejo orés, Guillem .................... 35049574N B
Vela Abella, Rosa M. ................... 77097011E A
Verdés Ribas, Alejandro .............. 35045406F A
Vidal Cortada, Marta ................... 36975571N 25,650
Vilanova Tané, Rosa .................... 77907754S 26,225
Villabona Artero, Carme .............. 37307863T B
Vivancos Chacori, Eva M. ........... 37282812L 23,850
Zapata Buxens, M. Asunción ..... 38772005P 23,575

Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)

Lloc de treball: docent
Alconchel Ruiz, Montserrat ......... 37625481B A
Álvaro Benito, Pedro ................... 03051738Y A
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Cognoms i nom DNI P/M
Barreda Villanueva, Armand ....... 38026449C A
Benedicto Badia, Benjamí .......... 43392446W A
Bruget Riera, Montserrat ............ 40292473S A
Fanés Areny, Maria ...................... 38373120N A
Fourey Letellier, Dominique ......... 46561767S A

Cognoms i nom DNI P/M
Laguna Manchon, Sara ............... 43680242E A
Martí Brossa, Elvira ..................... 33878163Z A
Mercadé Campabadal,
Angelina ........................................ 41074527T A
Montanyà Maluquer, Ramon ....... 50397389L A

Cognoms i nom DNI P/M
Planas Sáez, Olga ....................... 33862940V A
Segura Domínguez, Francesc .... 38439955D A
Tinajas Ruiz, Antonio .................. 39656225Q A
Tubau Pasqual, Sadurní ............. 38718055Q A
Vila Monclús, Jordi ...................... 38052761C A

ANNEX 3

Llista de persones excloses de la convocatòria

Cognoms i nom DNI Motiu
Modalitat A (tot el curs escolar 2004-2005)
Lloc de treball: docent
Alonso Ortiz del Rio, Marta 13300344L Lliura els mèrits fora de termini
Ayala Poch, Carles 40285351T Article 3.4 b) i c) (manca projecte

i certificat de la supervisió)
Montfort Roura, Maria 77056812G Article 3.4 c) (manca certificat de

la supervisió)
Pascual Calvo, Xavier 39343253M Article 1.2 (projecte no relacionat

amb el lloc de treball)
Solsona Solé, M. Rosa 78076636P Article 3.4 b) i c) (manca projecte

i certificat de la supervisió)

Cognoms i nom DNI Motiu
Modalitat B (cinc mesos o mitja jornada)
Lloc de treball: docent
Andrade Platero, M. Carme 39834574T Renuncia a la modalitat B
Estévez González, Armando 36009639B Renuncia a la modalitat B
Fortuny Anguera, Daniel 39867068H Renuncia a la modalitat B
Naval Surribas, Eva 46128348P Renuncia a la modalitat B
Pascual Calvo, Xavier 39343253M Article 1.2 (projecte no relacionat

amb el lloc de treball)

Modalitat C (tot el curs escolar 2004-2005, per a dur a terme estudis sobre la
impartició de continguts curriculars en anglès a Anglaterra)
Lloc de treball: docent
Clariana Ortoll, Anna 37669188H Renuncia a la modalitat C

(04.190.012)

RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa, de 8 de juliol
de 2004, per la qual es fa pública, per al
curs 2004-2005, la relació d’escoles de
música els/les alumnes de les quals, si
cursen alhora ensenyaments d’educació
secundària obligatòria o de batxillerat, po-
den acollir-se al reconeixement d’ensenya-
ments musicals com a crèdits variables
d’educació secundària obligatòria o com a
crèdits de matèries optatives de batxillerat.

Mitjançant Resolució de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació Educativa, de 16 de juny
de 1997, publicada al Full de disposicions
i actes administratius del Departament d’En-
senyament núm. 671, de juliol de 1997, es
varen establir els criteris i donar instrucci-
ons per al reconeixement d’ensenyaments
cursats en determinades escoles de músi-
ca com a crèdits variables d’educació se-
cundària obligatòria.

Mitjançant Resolució de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa, de
29 de gener de 2001, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3322, de 7.2.01, es varen establir els crite-
ris i donar instruccions per a la reducció del
nombre de crèdits de matèries optatives de
batxillerat dels alumnes que cursen estudis
en determinades escoles de música.

Per tal d’actualitzar la relació d’escoles
autoritzades que imparteixen ensenyaments
musicals amb possible reconeixement com
a crèdits variables de l’ESO o com a crèdits
de matèries optatives de batxillerat,

Resolc:

Fer pública la relació d’escoles de músi-
ca els/les alumnes de les quals, si cursen

alhora ensenyaments d’educació secundà-
ria obligatòria o de batxillerat, poden aco-
llir-se al reconeixement d’ensenyaments
musicals com a crèdits variables d’educa-
ció secundària obligatòria del cicle indicat,
o poden sol·licitar una adaptació curricular
del batxillerat amb reducció del nombre de
crèdits de matèries optatives.

Barcelona, 8 de juliol de 2004

Blai Gasol i Roda
Director general

ANNEX

Serveis Territorials de Barcelona I-Ciutat:

Escola de Música Diaula - 1r i 2n cicle
Escola Aula de Música 7 - 1r i 2n cicle
Escola de Música Allegretto - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ars Nova - 1r i 2n cicle
Escola de Música Berna - 1r cicle
Escola de Música de Barcelona - 1r i 2n

cicle
Escola de Música de Gràcia - 1r cicle
Escola de Música del Guinardó - 1r i 2n

cicle
Escola de Música del Liceu - 1r i 2n cicle
Escola de Música del Palau - 1r i 2n cicle
Escola de Música Diesi - 1r i 2n cicle
Escola de Música Farré - 1r i 2n cicle
Escola de Música Harmonia - 1r i 2n cicle
Escola de Música i Dansa Artmúsic - 1r i

2n cicle
Escola de Música Joan Llongueres - 1r

cicle
Escola de Música Juan Pedro Carrero -

1r i 2n cicle
Escola de Música l’Escoleta - 1r cicle
Escola de Música de l’Orfeó Gracienc -

1r i 2n cicle

Escola de Música Luthier - 1r i 2n cicle
Escola de Música Marshall - 1r i 2n cicle
Escola de Música Musicant - 1r i 2n cicle
Escola de Música Ntra. Sra. de Lourdes

- 1r i 2n cicle
Escola de Música Pausa - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Estanislau de Kos-

tka - 1r i 2n cicle
Escola de Música Sant Josep - 1r cicle
Escola de Música Taller de músics - 1r i

2n cicle
Escola de Música Tarantel·la - 1r i 2n cicle

Serveis Territorials de Barcelona II-Comar-
ques:

Escola de Música Arts Musicals (Vil-
afranca del Penedès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música d’Arenys de Mar - 1r
cicle

Escola de Música Liceu (Mataró) - 1r i 2n
cicle

Escola de Música Haro (l’Hospitalet de
Llobregat) -  1r i 2n cicle

Escola de Música Tot Música Ensenya-
ment - (Caldes de Montbui) - 1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Badalona) -
1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Berga) - 1r
i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Castellterçol)
- 1r cicle

Escola de Música Municipal (Lliçà d’A-
munt) - 1r cicle

Escola de Música Municipal (Navarcles) -
1r cicle

Escola de Música Municipal (Navàs) - 1r
cicle

Escola de Música Municipal (Premià de
Mar) - 1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Sallent) - 1r
cicle

Escola de Música Municipal (Sant Hipòlit
de Voltregà) - 1r cicle
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Escola de Música Municipal (Sant Joan
de Vilatorrada) - 1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Santpedor)
- 1r cicle

Escola de Música Municipal (Súria) - 1r  i
2n cicle

Escola de Música Municipal Can Roig i
Torres (Santa Coloma de Gramenet) - 1r i
2n cicle

Escola de Música Municipal de la Garriga
Josep Aymerich - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de l’Ametlla
del Vallès - 1r cicle

Escola de Música Municipal de Manlleu -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Manresa
- 1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Mollet del
Vallès - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Puig-reig
- 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Vic - 1r  i
2n cicle

Escola de Música Municipal Joan Valls
(Caldes de Montbui) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal Josep Maria
Ruera (Granollers) - 1r  i 2n cicle

Escola de Música Municipal Maria Dolors
Calvet (Vilafranca del Penedès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal Mestre
Montserrat (Vilanova i la Geltrú) - 1r i 2n cicle

Serveis Territorials del Baix Llobregat-Anoia:

Escola de Música de Capellades - 1r i 2n
cicle

Escola de Música Municipal (Cornellà) -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Esparregue-
ra) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Igualada)  -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Molins de
Rei) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Olesa de
Montserrat) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal Blai Net (Sant
Boi de Llobregat) - 1r cicle

Escola de Música Municipal (Sant Feliu de
Llobregat) - 1r i 2n cicle

Serveis Territorials del Vallès Occidental:

Escola de Música CEME (Sabadell) - 1r i
2n cicle

Escola de Música Creu Alta (Sabadell) -
1r i 2n cicle

Escola de Música Centre d’Educació Mu-
sical (Terrassa)  - 1r i 2n cicle

Escola de Música Fusió, Música i Dansa
(Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Terrassa) -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal Aulos (Cer-
danyola del Vallès) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Barberà
del Vallès - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Rubí - 1r
i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Sabadell
- 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Santa Per-
pètua de Mogoda - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal Torre Balada
(Castellar del Vallès) - 1r cicle

Escola de Música Municipal Victòria dels
Àngels (Sant Cugat del Vallès) - 1r i 2n cicle

Serveis Territorials de Girona:

Escola de Música Aula musical  (Girona)
- 1r i 2n cicle

Escola de Música de Palafrugell - 1r i 2n
cicle

Escola de Música Harmonia (Olot) - 1r i
2n cicle

Escola de Música la Flauta Màgica (Figue-
res) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Liceu Pere Mercader
(Cassà de la Selva) - 1r cicle

Escola de Música Municipal (Sant Feliu de
Guíxols) - 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Girona -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal d’Olot - 1r i
2n cicle
Escola de Música Municipal Issi Fabra
(Puigcerdà) - 1r cicle

Escola de Música Municipal Josep Carbó
(Santa Coloma de Farners) - 1r i 2n cicle

Serveis  Territorials de Lleida:

Escola de Música l’Intèrpret (Lleida) - 1r
i 2n cicle

Escola de Música Municipal (Agramunt) -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Balaguer
- 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Bellpuig -
1r cicle

Escola de Música Municipal (Cervera) - 1r
i 2n cicle

Escola de Música Municipal (les Borges
Blanques) - 1r cicle

Escola de Música Municipal de Lleida -
1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Mollerussa
- 1r i 2n cicle

Escola de Música Municipal de Ponts -
1r cicle

Escola de Música Municipal (Tàrrega) - 1r
i 2n cicle

Serveis Territorials de Tarragona:

Aula Municipal de Música de Santa Colo-
ma de Queralt - 1r i 2n cicle

Escola de Música Casal de l’Espluga de
Francolí - 1r cicle

Escola de Música de la Diputació de
Tarragona -1r i 2n cicle

Escola de Música de Reus - 1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal (Cambrils) -

1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal (Montblanc)

- 1r cicle
Escola de Música Municipal (Riudoms) -

1r cicle
Escola de Música Municipal (Salou)  - 1r

cicle
Escola de Música Municipal (Tarragona) -

1r cicle
Escola de Música Municipal  (Torre-

dembarra) - 1r cicle
Escola de Música Municipal de Vandellòs

i l’Hospitalet de l’Infant  - 1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal de Vila-seca

- 1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal Pau Casals

(el Vendrell) - 1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal Robert Ger-

hard (Valls) - 1r i 2n cicle
Estudi de Música (Tarragona) - 1r cicle

Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre:

Escola de Música de Tortosa - 1r i 2n cicle
Escola de Música La Lira Ampostina

(Amposta) - 1r i 2n cicle
Escola de Música La Unió Filharmònica

(Amposta) - 1r i 2n cicle
Escola de Música Municipal (Ascó) - 1r i

2n cicle
Escola de Música Municipal (Flix) - 1r  i

2n cicle
Escola de Música Municipal (Móra d’Ebre)

- 1r i 2n cicle

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2004, per
la qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació primà-
ria de Catalunya, per participar en projec-
tes i activitats d’innovació en el camp de
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres.

Un dels objectius del Govern de la Gene-
ralitat és poder disposar d’una població
competent en el coneixement de llengües
per tal que Catalunya pugui afrontar els
reptes del segle XXI com una societat culta,
dinàmica i moderna.

El Govern de la Generalitat, amb la vo-
luntat d’impulsar la millora de l’ensenyament
i l’aprenentatge de les llengües estrangeres
a l’ensenyament de règim general, va inici-
ar el projecte Orator amb una vigència de 5
anys (1999-2004). Durant aquests anys el
projecte Orator ha incidit tant en aspectes
de caràcter general vinculats al desenvolu-
pament ordinari de les classes com en la
potenciació de projectes d’innovació i d’ac-
tivitats complementàries que facilitin l’ús de
les llengües estrangeres.

Aquest any de transició pel que fa a la
continuïtat d’aquest projecte o la seva
modif icació, si escau, el Departament
d’Educació ha decidit convocar novament
un concurs públic entre els centres docents
públics d’educació primària de Catalunya
que duen a terme projectes per millorar la
qualitat de l’ensenyament  i l’aprenentatge
de les llengües estrangeres en la línia de les
edicions anteriors tot incorporant-hi noves
línies d’innovació.

Per tot això, el Departament d’Educació
vol convocar novament un concurs públic
entre els centres docents públics d’educa-
ció primària de Catalunya que duen a terme
projectes per millorar la qualitat de l’ense-
nyament i aprenentatge de les llengües
estrangeres, per la qual cosa

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació pri-
mària de Catalunya dependents del Depar-
tament d’Educació per a la participació en
projectes i activitats d’innovació en el camp
de l’ensenyament i l’aprenentatge de les
llengües estrangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
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blic i que són les que consten en l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de juliol de 2004

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Bases

1. Aquest concurs públic té per objectiu
afavorir pràctiques metodològiques per a la
millora de la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes mitjançant
la participació dels centres en alguna de les
modalitats dels projectes i activitats d’inno-
vació previstos en aquesta convocatòria. La
durada dels projectes serà de dos cursos
acadèmics (2004-2005 i 2005-2006) i se-
ran seleccionats un màxim de 30 centres.

2. Es poden acollir a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció primària de Catalunya dependents del
Departament d’Educació que vulguin parti-
cipar en projectes i activitats d’innovació,
en les modalitats previstes en aquesta Re-
solució.

En aquesta convocatòria es prioritzaran
els centres que hagin estat seleccionats en
convocatòries anteriors de projectes d’in-
novació, sempre que presentin un projecte
nou. No poden acollir-s’hi els centres que
tinguin un projecte vigent, seleccionat a
l’empara de la convocatòria feta per Reso-
lució de  4 d’agost de 2003 (Full de dispo-
sicions núm. 966, any XXl, agost 2003).

3. Els centres podran participar en el des-
envolupament de projectes o activitats d’in-
novació de les modalitats que s’indiquen tot
seguit. El centres només poden presentar
una sol·licitud i un professor/a per a una
d’aquestes modalitats:

Modalitat 1. Projectes per a la implemen-
tació d’aspectes innovadors en la introduc-
ció d’una llengua estrangera en el primer
cicle de l’educació primària (màxim 9 cen-
tres).

Modalitat 2. Projectes per a la implemen-
tació de continguts curriculars d’àrees no
lingüístiques en llengua estrangera en el
tercer cicle de l’educació primària (màxim 9
centres).

Modalitat 3. Activitats per a l’adaptació
al currículum de llengua estrangera de pri-
mària dels descriptors de capacitats defi-
nits al Marc europeu comú de referència per
a les llengües (màxim 6 centres).

Modalitat 4. Activitats per a l’experimen-
tació i l’ús d’un Portfolio Europeu de Llen-
gües (PEL) amb alumnes de tercer cicle
d’educació primària (màxim 6 centres).

4. Els centres docents públics d’educa-
ció primària que es presentin a aquesta
convocatòria han de complir els requisits
especificats a continuació, segons la mo-
dalitat del projecte o de l’activitat a la qual
optin:

Modalitat 1: Centres públics que hagin
participat en convocatòries de projectes
Orator anteriors en aquesta modalitat i l’esti-

guin implementant o centres públics que
hagin iniciat l’ensenyament i l’aprenentatge
d’una llengua estrangera en el primer cicle
implementant algun aspecte innovador (ta-
llers, projectes, continguts d’altres àrees...).

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar del centre.

El professor/a especialista responsable
del projecte ha de ser definitiu o el centre
ha de garantir la continuïtat del projecte.

El centre ha de preveure una dedicació
horària mínima d’1 h 30 min setmanal, dis-
tribuïda en un mínim de tres sessions.

El centre ha d’haver obtingut resultats
satisfactoris en les competències bàsiques
de català i castellà.

El centre ha d’assumir el compromís de
continuïtat de l’experiència per a cada grup
d’alumnes que la iniciï.

Modalitat 2: Centres públics que hagin
participat en una convocatòria anterior en
aquest àmbit (content-teaching) d’aquesta
modalitat o centres públics que tinguin un
pla específic d’actuació per a la millora de
l’ensenyament de la llengua estrangera mit-
jançant la introducció de continguts d’una
matèria curricular en el  tercer cicle.

El projecte ha d’estar aprovat pel Consell
Escolar del centre.

El professor/a especialista responsable
del projecte ha de ser definitiu o el centre
ha de garantir la continuïtat del projecte.

El centre ha de tenir elaborat el segon
nivell de concreció dels continguts de l’àrea
no lingüística integrant els de l’àrea de llen-
gua estrangera.

El centre ha d’adquirir el compromís d’im-
partir els continguts de la matèria dins la
franja horària que pertoca a l’àrea no lingüís-
tica i no dins l’horari assignat a l’àrea de
llengua estrangera.

El centre ha d’assumir el compromís de
continuïtat de l’experiència per a cada grup
d’alumnes que la iniciï.

Modalitat 3: Centres públics que hagin
participat en un projecte d’innovació o
centres públics que vulguin contribuir a
l’adaptació del currículum de llengua estran-
gera als descriptors de capacitats definits
en el Marc europeu comú de referència per
a les llengües (subclassificant amb detall els
descriptors corresponents al nivell de pri-
mària, recollint exemples d’activitats d’inte-
racció, recepció i producció, relacionant el
resultat d’aquestes activitats amb els cor-
responents descriptors i validant aquesta
correspondència).

L’activitat ha d’estar aprovada pel Con-
sell Escolar del centre.

El professor/a especialista responsable
del projecte ha de ser definitiu o el centre
ha de garantir la continuïtat del projecte.

Modalitat 4. Centres públics que estiguin
interessats a experimentar el Portfolio Eu-
ropeu de Llengües (PEL) amb alumnes de
tercer cicle de primària o que hagin gaudit
d’un projecte d’innovació i el segueixin im-
plementant.

L’activitat ha d’estar aprovada pel Con-
sell Escolar del centre.

El professor/a especialista responsable
del projecte ha de ser definitiu o el centre
ha de garantir la continuïtat del projecte.

5. Els centres públics d’educació primà-
ria que es vulguin acollir a aquesta con-

vocatòria hauran de presentar una sol·-
licitud, segons el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm. Les
sol·licituds, subscrites pel director/a del
centre, s’adreçaran al director general d’Or-
denació i Innovació Educativa i es presen-
taran al Departament d’Educació (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé 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 pro-
cediment administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofici-
nes de correus, es farà en sobre obert, per
tal que sigui datada i segellada pel funcio-
nari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà fins al 15 d’octubre de 2004.

A la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la do-
cumentació següent:

Modalitats 1 i 2:
a) Projecte, amb el vistiplau del director/

a del centre, que inclogui:
Títol.
Justificació del projecte: objectius.
Concreció de les propostes d’innovació.
Professor/a que durà a terme el projecte.
Organització de l’àrea: nombre d’alum-

nes, nivell, horari, grups.
b) Certificat de l’acta de la sessió del

Consell Escolar en la qual s’aprova el pro-
jecte d’innovació.

c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professor/a implicat de garantir
la continuïtat durant els dos cursos acadè-
mics de durada del projecte (2004-2005 i
2005-2006).

d) Certificat del director/a que inclogui la
dedicació horària (mínim 1h 30’) i els resul-
tats positius de les competències bàsiques
de català i castellà dels alumnes del cicle
inicial (modalitat 1).

e) Certificat del director/a que inclogui el
compromís d’impartir els continguts de la
matèria en l’horari que pertoca a l’àrea no
lingüística i de tenir elaborat el segon nivell
de concreció dels continguts de l’àrea no
lingüística integrant els continguts de l’àrea
de llengua estrangera (modalitat 2).

Modalitats 3 i 4:
a) Informe, amb el vistiplau del director/

a del centre, que inclogui:
Descripció de la metodologia emprada en

la pràctica docent, acompanyada de mate-
rials que l’exemplifiquin.

Possibilitats del centre de poder experi-
mentar i aplicar els aspectes descrits en la
modalitat en la qual es participa.

Beneficis que aquesta experiència pot
aportar a la pràctica docent i al centre.

Nom del professor/a responsable.
b) Certificat de l’acta de la sessió del

Consell Escolar en la qual s’aprova la par-
ticipació en aquesta convocatòria.

c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professor/a implicat de garantir
la continuïtat del projecte durant els dos
cursos acadèmics de durada (2004-2005 i
2005-2006).

6. Per a la selecció de les sol·licituds es
tindran en compte els criteris següents:

a) Grau d’adequació i qualitat del projecte
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o de l’informe als aspectes estipulats per a
cadascuna de les modalitats.

b) Es prioritzaran els centres que hagin
estat seleccionats a l’empara de convoca-
tòries de projectes d’innovació Orator en
resolucions anteriors.

7. Per tal de donar suport al desenvolu-
pament dels projectes, els centres selecci-
onats rebran formació i assessorament di-
dàctic del Departament d’Educació.

8. Per tal de facilitar l’intercanvi d’exper-
tesa, el professorat participant, a més d’as-
sistir a les sessions de formació organitza-
des pel Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres, haurà de contribuir a la crea-
ció d’un banc de material compartit.

9. El director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa resoldrà aquesta convoca-
tòria, a proposta d’una comissió avaluado-
ra formada per les persones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector/a de l’àrea de llengua de-
signat a proposta de la Subdirecció Gene-
ral de la Inspecció.

Un inspector/a de l’àrea de llengües es-
trangeres designat a proposta de la Subdi-
recció General de la Inspecció.

Dos professors/es del Centre de Recur-
sos de Llengües Estrangeres designats a
proposta de la directora del centre, un dels
quals actuarà de secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

10. La Resolució que aprovi els projec-
tes i activitats seleccionats es notificarà als
interessats amb indicació de si exhaureix o
no la via administrativa, dels possibles re-
cursos, dels òrgans davant els quals es
poden interposar, i dels terminis per inter-
posar-los.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no re-
cau resolució expressa en el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la finalit-
zació del termini per presentar les sol·-
licituds.

11. Els materials que s’hagin elaborat en
el desenvolupament dels projectes i activi-
tats objecte d’aquesta convocatòria seran
propietat del Departament d’Educació, el
qual els podrà publicar, així com efectuar-
ne la difusió, sens perjudici del que disposa
el text refós de la Llei de la propietat intel·-
lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/
1996, de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Educació, podran publicar
els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyament i
l’aprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Educació.

12. La participació en aquests projectes
i activitats tindrà la consideració d’activitat
d’innovació educativa i la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa n’eme-
trà el certificat corresponent al professorat
que en sigui creditor.

A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.

13. Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa la documentació
següent:

— El mes de juny de 2005 i el mes de
juny de 2006 el certificat del director/a del
centre on es faci constar el nom, cognoms
i DNI del professorat que ha participat en
l’experiència d’innovació, i el grau d’imple-
mentació del projecte (modalitats 1 i 2).

— El mes de juny de 2006, l’original dels
materials elaborats, i la memòria de la im-
plementació del projecte i de les activitats.

14. El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres elaborarà un informe que indi-
qui si la participació en el projecte i les
activitats s’han dut a terme satisfactòriament
complint tots els requisits: formació, apor-
tació de material i implementació del pro-
jecte o de les activitats.

15. Al llarg dels dos cursos la Inspecció
d’Ensenyament farà el seguiment i l’avalu-
ació de l’aplicació a l’aula del projecte o
activitat, la seva contribució a la millora de
la qualitat educativa en relació amb el pro-
jecte de centre i el grau de participació del
professorat implicat. Aquestes actuacions
avaluatives es realitzaran en el context de
l’avaluació de centres. En finalitzar els dos
cursos emetrà un informe amb la valoració
de la incidència de l’experiència i dels pro-
fessors/es participants que, per algun mo-
tiu, no es considerin creditors del certificat
d’innovació.

16. La Subdirecció General de la Inspec-
ció, amb les valoracions recollides en els
informes de la Inspecció sobre els centres
participants, elaborarà un informe global de
la incidència dels projectes i activitats de la
pràctica educativa. Aquest informe global
adreçat a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, facilitarà informació per
a prendre decisions.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Dades del Projecte/Activitat

Modalitat

Títol

Idioma

Curs/cicle educatiu d’implementació del
projecte/activitat

Breu resum del projecte (Modalitats 1, 2)

Dades del centre docent

Nom del centre

Codi del centre

NIF del centre

Adreça

CP

Municipi

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Dades dels professors/es

NIF

Nom i cognoms

Correu electrònic

Situació administrativa

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2004, per
la qual es convoca concurs públic, entre els
centres docents públics d’educació secun-
dària de Catalunya, per participar en pro-
jectes i activitats d’innovació en el camp de
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres.

Un dels objectius del Govern de la Gene-
ralitat és poder disposar d’una població
competent en el coneixement de llengües
per tal que Catalunya pugui afrontar els
reptes del segle XXI com una societat culta,
dinàmica i moderna.

El Govern de la Generalitat, amb la vo-
luntat d’impulsar la millora de l’ensenyament
i l’aprenentatge de les llengües estrangeres
a l’ensenyament de règim general, va inici-
ar el projecte Orator amb una vigència de 5
anys (1999-2004). Durant aquests anys el
projecte Orator ha incidit tant en aspectes
de caràcter general vinculats al desenvolu-
pament ordinari de les classes com en la
potenciació de projectes d’innovació i d’ac-
tivitats complementàries que facilitin l’ús de
les llengües estrangeres.

Aquest any de transició pel que fa a la
continuïtat d’aquest projecte o la seva
modif icació, si escau, el Departament
d’Educació ha decidit convocar novament
un concurs públic entre els centres docents
públics d’educació secundària de Catalunya
que duen a terme projectes per millorar la
qualitat de l’ensenyament  i l’aprenentatge
de les llengües estrangeres en la línia de les
edicions anteriors tot incorporant-hi noves
línies d’innovació.

Per tot això, el Departament d’Educació
vol convocar novament un concurs públic
entre els centres públics d’educació secun-
dària de Catalunya, que duen a terme projec-
tes per millorar la qualitat de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres, per
la qual cosa

Resolc:

Article 1. Convocar concurs públic entre
els centres docents públics d’educació se-
cundària dependents del Departament
d’Educació per a la participació en projec-
tes i activitats d’innovació en el camp de
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres.

Article 2. Aprovar les bases que han de
regir aquesta convocatòria de concurs pú-
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blic i que són les que consten en l’annex 1
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 21 de juliol de 2004

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX 1

Bases

1. L’objectiu d’aquest concurs públic és
afavorir pràctiques metodològiques per a la
millora de la competència lingüística en llen-
gües estrangeres dels alumnes, per mitjà de
la participació dels centres en alguna de les
modalitats dels projectes i activitats d’inno-
vació previstos en aquesta convocatòria. La
durada dels projectes i de les activitats serà
de dos cursos acadèmics (2004-2005 i
2005-2006) i seran seleccionats fins a 20
centres, 5 d’aquests per a la modalitat 4.
En el cas que no hi hagués prou sol·licituds
per a aquesta modalitat, es podran repartir
entre les modalitats restants.

2. Es poden acollir a aquesta convoca-
tòria els centres docents públics d’educa-
ció secundària de Catalunya dependents del
Departament d’Educació que vulguin parti-
cipar en projectes i activitats d’innovació per
millorar la qualitat de l’ensenyament de la
llengua estrangera a l’ensenyament secun-
dari obligatori i els ensenyaments de batxi-
llerat, en les modalitats previstes en aques-
ta Resolució.

Poden acollir-se també a la Modalitat 1,
tot i que no seran prioritaris, els centres que
hagin estat seleccionats en convocatòries
anteriors per a aquesta modalitat, sempre
que presentin un projecte per a l’ensenya-
ment de continguts d’una assignatura dife-
rent de la qual hagin estat seleccionats amb
anterioritat.

Poden acollir-se també a les Modalitats 2
i 3, tot i que no seran prioritaris, els centres
que hagin estat seleccionats en convocatò-
ries anteriors, sempre que presentin un pro-
jecte nou i per a una modalitat diferent.
No poden acollir-s’hi els centres que estiguin portant
a terme projectes seleccionats a l’empara de la con-
vocatòria feta per Resolució de 4 d’agost de 2003 (Full
de disposicions núm. 966, any XXI, agost 2003).

3. Els centres podran participar en el
desenvolupament d’un projecte o d’una ac-
tivitat de les modalitats que s’indiquen a
continuació. Els centres només podran pre-
sentar una sol·licitud per a una d’aquestes
quatre modalitats:

Modalitat 1. Projecte per a l’ensenyament
d’alguna altra matèria del currículum en llen-
gua estrangera.

Modalitat 2. Projecte per a la integració
de les tecnologies a l’aula de llengua estran-
gera.

Modalitat 3. Projecte per a l’organització
d’espais diversificats a l’aula de llengua
estrangera.

Modalitat 4. Activitat per a l’adaptació al
currículum de l’ESO dels descriptors de
capacitats definits al Marc europeu comú
de referència per a les llengües.

4. Els centres docents públics d’educa-
ció secundària que es presentin a aquesta
convocatòria han de complir els requisits
especificats a continuació, segons la mo-
dalitat del projecte o de l’activitat a la qual
optin:

Modalitat 1: Centres públics que vulguin
impartir, o que ja estiguin impartint, contin-
guts d’alguna matèria del currículum en llen-
gua estrangera i que es comprometin a oferir
un mínim de 35 hores a l’ESO, o de 70 hores
al batxillerat.

El projecte haurà d’estar elaborat en es-
treta col·laboració entre el professorat de
llengües estrangeres i el de les àrees impli-
cades. Aquests darrers hauran d’acreditar
un nivell de competència lingüística equiva-
lent al Certificat d’Aptitud de l’Escola Ofici-
al d’Idiomes.

Modalitat 2: Centres públics que vulguin
integrar, o que ja estiguin integrant, al cur-
rículum de llengua estrangera recursos tec-
nològics que afavoreixin l’ús d’estratègies
per al tractament de la informació, com ara
la metodologia basada en el treball per pro-
jectes, o el desenvolupament d’estratègies
de la comunicació en projectes col·la-
boratius.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

Modalitat 3: Centres públics que hagin
creat, o vulguin crear, espais i materials
d’aprenentatge diversificats, integrats a la
programació, que afavoreixin l’autonomia
dels alumnes i el tractament de la diversi-
tat.

El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.

Modalitat 4: Centres públics que hagin
participat en projectes d’innovació i projec-
tes per a l’aprenentatge actiu d’idiomes, dins
del marc del projecte Orator, i que vulguin
contribuir en el procés de relacionar el currí-
culum amb el Marc europeu comú de referèn-
cia per a les llengües de la manera següent:
subclassificant amb detall els descriptors cor-
responents al nivell de l’ESO, recollint exem-
ples d’activitats d’interacció, recepció i pro-
ducció, relacionant el resultat d’aquestes
activitats amb els corresponents descriptors
i validant aquesta correspondència.

L’activitat se centrarà en l’ensenyament
secundari obligatori.

5. Els centres públics d’educació secun-
dària que es vulguin acollir a aquesta con-
vocatòria hauran de presentar una sol·li-
citud, segons el model que figura a l’annex
2 d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm. Les
sol·licituds, subscrites pel director/a del
centre, s’adreçaran al director general d’Or-
denació i Innovació Educativa i es presen-
taran al Departament d’Educació (Via Au-
gusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui
directament o bé 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 pro-
cediment administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofi-
cines de correus, es farà en sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certifi-
cada.

El termini de presentació de sol·licituds
serà fins al 15 d’octubre de 2004.

A la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la do-
cumentació següent:

Modalitats 1, 2 i 3:
a) Projecte, amb el vistiplau del director/

a del centre, que inclogui:
Títol i un resum breu del projecte.
Cicle i curs d’implementació del projecte.
Objectius i continguts específics del pro-

jecte.
Temporització del desenvolupament del

projecte.
Justificació. Criteris metodològics i d’ava-

luació, i explicació de com es coordinen les
propostes corresponents amb la programa-
ció. La justificació ha d’anar acompanyada
dels materials que ho exemplifiquin, si es-
cau.

b) Certificat de l’acta de la sessió del
Consell Escolar, en la qual s’aprova el pro-
jecte d’innovació.

c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professorat implicat de garantir
la continuïtat durant els dos cursos acadè-
mics de durada del projecte (2004-2005 i
2005-2006).

d) En el cas de la modalitat 1, acredita-
ció de coneixement de l’idioma per part del
professorat implicat en l’experiència, excep-
te del de llengües estrangeres.

e) En el cas de la modalitat 2, certificació
del director/a especificant que el centre
disposa dels recursos necessaris per dur a
terme el projecte i que aquests estaran a
l’abast de l’alumnat i el professorat impli-
cat.

f) En el cas de la modalitat 3, certificació
del director/a especificant que el centre
disposa d’un espai destinat a organitzar l’au-
la d’espais diversificats i els recursos im-
prescindibles per poder realitzar el projec-
te.

Modalitat 4:
a) Informe, amb el vistiplau del director/

a del centre, que inclogui:
Cicle d’implementació.
Descripció de la metodologia emprada en

la pràctica docent, acompanyada de mate-
rials que l’exemplifiquin.

Consideració de la vàlua afegida que
aquesta experiència pot aportar a la pràc-
tica docent.

b) Certificat de l’acta de la sessió del
Consell Escolar, en la qual s’aprova la par-
ticipació en aquesta convocatòria.

c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professorat implicat de garantir
la continuïtat durant els dos cursos acadè-
mics de durada (2004-2005 i 2005-2006).

6. Per a la selecció de les sol·licituds es
tindran en compte els criteris següents:
Modalitats 1, 2 i 3:

a) Objectius i fonamentació del projecte.
b) Tasques d’aprenentatge per a l’ade-

quació dels continguts.
c) Enfocament metodològic.
d) Grau d’innovació didàctica.
Modalitat 4:
Grau d’adequació de la metodologia

emprada i els materials presentats amb les
activitats detallades per a aquesta modali-
tat en l’apartat 4 de les bases d’aquesta
convocatòria.
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7. Per tal de donar suport al desenvolu-
pament dels projectes, els centres selecci-
onats rebran formació i assessorament di-
dàctic del Departament d’Educació.

8. Per tal de facilitar l’intercanvi d’exper-
tesa, el professorat participant, a més d’as-
sistir a les sessions de formació organitza-
des pel CRLE, haurà de contribuir a la
creació d’un banc de material compartit.

9. El director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa resoldrà aquesta convoca-
tòria, a proposta d’una comissió avaluado-
ra formada per les persones següents:

La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presi-
denta.

Un inspector/a de l’àrea de llengua de-
signat a proposta de la Subdirecció Gene-
ral de la Inspecció.

Un inspector/a de l’àrea de llengües es-
trangeres designat a proposta de la Subdi-
recció General de la Inspecció.

Dos professors/es del Centre de Recur-
sos de Llengües Estrangeres designats a
proposta de la directora del centre, un dels
quals actuarà de secretari.

La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.

10. La resolució que aprovi els projectes
seleccionats es notificarà als interessats
amb indicació de si exhaureix o no la via
administrativa, dels possibles recursos, dels
òrgans davant els quals es poden interpo-
sar, i dels terminis per interposar-los.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no re-
cau resolució expressa en el termini de sis
mesos a comptar de l’endemà de la fi-
nalització del termini per presentar sol·li-
cituds.

11. Els materials que s’hagin elaborat en
el desenvolupament dels projectes i activi-
tats objecte d’aquesta convocatòria seran
propietat del Departament d’Educació, el
qual els podrà publicar, així com efectuar-
ne la difusió, sens perjudici del que disposa
el text refós de la Llei de la propietat intel·-
lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/
1996, de 12 d’abril.

Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Educació, podran publicar
els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyament-
aprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Educació.

12. La participació en aquests projectes
i activitats tindrà la consideració d’activitat
d’innovació educativa i la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa n’eme-
trà el certificat corresponent al professorat
que en sigui creditor.

A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera do-
cents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.

13. Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordena-
ció i Innovació Educativa la documentació
següent:

— El mes de juny de 2005 i el mes de
juny de 2006 el certificat del director/a del
centre on es faci constar el nom, cognoms
i DNI del professorat que ha participat en
l’experiència d’innovació, i el grau d’imple-
mentació del projecte (modalitats 1, 2 i 3).

— El mes de juny de 2006, l’original dels
materials elaborats, i la memòria de la im-
plementació del projecte i de les activitats.

14. El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres elaborarà un informe que indi-
qui si la participació en el projecte s’ha dut
a terme satisfactòriament, complint tots els
requisits: formació, aportació al banc de
material compartit i implementació del pro-
jecte o de les activitats.

15. Al llarg dels dos cursos la Inspecció
d’Ensenyament farà el seguiment i l’avalu-
ació de l’aplicació a l’aula del projecte o
activitat, la seva contribució a la millora de
la qualitat educativa en relació amb el pro-
jecte de centre i el grau de participació del
professorat implicat. Aquestes actuacions
avaluatives es realitzaran en el context de
l’avaluació de centres. En finalitzar els dos
cursos emetrà un informe amb la valoració

de la incidència de l’experiència i dels pro-
fessors/es participants que, per algun mo-
tiu, no es considerin creditors del certificat
d’innovació.

16. La Subdirecció General de la Inspec-
ció, amb les valoracions recollides en els
informes de la Inspecció sobre els centres
participants, elaborarà un informe global de
la incidència dels projectes i activitats de la
pràctica educativa. Aquest informe global
adreçat a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, facilitarà informació per
a prendre decisions.

ANNEX 2

Full de sol·licitud

Dades del Projecte/Activitat

Modalitat

Títol

Idioma

Curs/cicle educatiu d’implementació del
projecte/activitat

Breu resum del projecte (Modalitats 1, 2, 3)

Dades del centre docent

Nom del centre

Codi del centre

NIF del centre

Adreça

CP

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Dades dels professors/es

NIF

Nom i cognoms

Correu electrònic

Assignatura (Mod.1)

Situació administrativa
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