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ORDRE
GFW163814229."fg"35"fg"pqxgodtg."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"7"fg"nÓQtftg"
ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres 
de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Okvlcp›cpv"nÓQtftg"GPU13;514224."fg"7"fg"lwp{."rwdnkecfc"cn"FQIE"p¿o0"5789."
fg"360804224."gu"xc"tgiwnct"nc"hqtocek„"rt§evkec"c"egpvtgu"fg"vtgdcnn"k"gnu"eqpxgpku"
de col·laboració amb empreses i entitats.

En el desenvolupament d’aquesta Ordre s’ha posat de manifest la conveniència 
d’establir els termes de la col·laboració amb una precisió més gran, tot concretant 
les funcions que corresponen al centre docent i les que corresponen a l’empresa o 
entitat col·laboradora.

Fg"eqphqtokvcv"cod"gn"rtqegfkogpv"guvcdngtv"cnu"ctvkengu"83"k"ugi¯gpvu"fg"nc"Nngk"
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
okpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"gn"fkevcogp"fgn"Eqpugnn"Gueqnct"
fg"Ecvcnwp{c"k"cod"gn"vt§okv"rtgxk"fg"eqpuwnvc"k"rctvkekrcek„"cod"gnu"tgrtgugpvcpvu"
cn"ugtxgk"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu=

FÓceqtf"cod"gn"fkevcogp"fg"nc"Eqokuuk„"Lwt‡fkec"Cuuguuqtc=

C"rtqrquvc"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fÓGpugp{cogpvu"Rtqhguukqpcnu."Ctv‡uvkeu"k"
Especialitzats,

ORDENO:

Article únic
Gu"oqfkÝec"nÓctvkeng"7"fg"nÓQtftg"GPU13;514224."fg"7"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"

tgiwnc"nc"hqtocek„"rt§evkec"c"egpvtgu"fg"vtgdcnn"k"gnu"eqpxgpku"fg"eqnáncdqtcek„"cod"
gortgugu"k"gpvkvcvu."swg"swgfc"tgfcevcv"fg"nc"ocpgtc"ugi¯gpv<

“Article 5
Ñ703"Nc"hqtocek„"rt§evkec"gp"egpvtgu"fg"vtgdcnn"gu"fww"c"vgtog"okvlcp›cpv"nc"eqn/

laboració entre el centre docent i l’empresa o entitat col·laboradora.
”5.2 Correspon al centre docent la supervisió acadèmica, el seguiment acadèmic 

k"nÓcxcnwcek„"cecfflokec"fg"nc"hqtocek„"rt§evkec."swg"uÓjc"fg"tgcnkv¦ct."rgt"c"ecfc"
cnwopg"q"cnwopc."rgn1"rgt"nc"vwvqt1c"fg"rt§evkswgu"fgn"egpvtg"swg"nk"eqttgurqpiwk0

”5.3 Correspon a l’empresa o entitat col·laboradora la direcció, la supervisió 
koogfkcvc."gn"ugiwkogpv"gp"nÓgzgewek„"k"nc"xcnqtcek„."fg"nc"hqtocek„"rt§evkec"gp"gn"
centre de treball, conforme al pla d’activitats previst a l’article 7.1 d’aquesta Ordre, 
rgt"nc"swcn"equc"jc"fg"fgukipct"wpc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"rt§evkswgu"fÓgpvtg"gn"ugw"
rgtuqpcn0"NÓgortguc"vfi"gn"fgwtg"fg"rtqvgeek„"fg"nÓcnwopcv"gp"hqtocek„"rt§evkec0

”5.4 El centre docent i l’empresa o entitat col·laboradora duran a terme les actu-
cekqpu"qrqtvwpgu"rgt"cn"eqttgevg"fgugpxqnwrcogpv"fg"nc"hqtocek„"rt§evkec0
ÑGp"vqv"ecu."gn1nc"vwvqt1c"fg"rt§evkswgu"fgn"egpvtg"fqegpv"k"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"

rt§evkswgu"gu"eqowpkectcp"rgtk”fkecogpv"gp"tgncek„"cn"fgurngicogpv"fg"nc"hqtocek„"
rt§evkec"fg"ecfc"cnwopg1c."okvlcp›cpv"gnu"ecpcnu"swg"fgvgtokpkp0

”El centre docent i l’empresa o entitat col·laboradora podran acordar la utilització 
fg"fkhgtgpvu"okvlcpu"fg"ugiwkogpv."ofiu"gpnn§"fg"ngu"xkukvgu"fgn1fg"nc"vwvqt1c"fg"rt§e-
vkswgu"fgn"egpvtg"fqegpv"cn"egpvtg"fg"vtgdcnn0"Gp"vqv"ecu"jk"jcwt§"wpc"xkukvc"kpkekcn."
wpc"kpvgtokvlc"k"wpc"gp"Ýpcnkv¦ct"nc"hqtocek„"rt§evkec0
Ñ707"Eqttgurqp"cn1c"nc"vwvqt1c"fg"rt§evkswgu"fgn"egpvtg"fqegpv"gp"tgncek„"cod"

nÓgzgewek„"fg"nc"hqtocek„"rt§evkec"fg"nÓcnwopg1c<
”a) Determinar el pla d’activitats a desenvolupar per l’alumnat en els termes de 

l’article 7 d’aquesta Ordre.
”b) Vetllar pel compliment del pla d’activitats.
”c) Contactar periòdicament amb l’alumne/a.
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”d) Fomentar en l’alumne/a el compliment de les normes de seguretat i salut 
laboral.
Ñg+"Eqowpkect/ug"rgtk”fkecogpv"cod"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"rt§evkswgu0
Ñh+"Eqowpkect."c"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"rt§evkswgu."fgukipcfc"rgt"nÓgortguc."

les incidències que eventualment es puguin produir.
Ñi+"Gogvtg"nÓkphqtog."wp"eqr"Ýpcnkv¦cv"gn"rgt‡qfg"fg"hqtocek„"rt§evkec."c"ghgevgu"

de l’avaluació acadèmica del mòdul de formació en centre de treball, el qual es 
hqpcogpvct§"gp"nÓkphqtog"goflu"rgt"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"rt§evkswgu0
Ñ708"Eqttgurqp"c"nc"rgtuqpc"tgurqpucdng"fg"rt§evkswgu."fgukipcfc"rgt"nÓgortguc"

q"gpvkvcv"eqnáncdqtcfqtc."gp"tgncek„"c"nc"hqtocek„"rt§evkec"fg"nÓcnwopg1c"gp"gn"egpvtg"
fg"vtgdcnn<

”a) Determinar el pla d’activitats a desenvolupar per l’alumnat en els termes de 
l’article 7 d’aquesta Ordre.

”b) Vetllar pel compliment del pla d’activitats.
Ñe+"Fktkikt."uwrgtxkuct"k"ugiwkt"nc"hqtocek„"rt§evkec."fg"nÓcnwopg1c"gp"gn"egpvtg"

de treball.
”d) Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral.
Ñg+"Eqowpkect/ug"rgtk”fkecogpv"cod"gn1nc"vwvqt1c"fg"rt§evkswgu"fgn"egpvtg"fq-

cent.
Ñh+"Eqowpkect."cn1c"nc"vwvqt1c"fg"rt§evkswgu"fgn"egpvtg"fqegpv."ngu"kpekfflpekgu"swg"

eventualment es puguin produir.
”g) Emetre l’informe de valoració a efectes de la posterior avaluació acadèmi-

ca.
Ñ709"Nc"rncpkÝecek„."uwrgtxkuk„."ugiwkogpv"k"cxcnwcek„"fg"nc"hqtocek„"rt§evkec"

gu"hct§"fÓceqtf"cod"ngu"fktgevtkwu"Ýzcfgu"gp"gnu"rtqlgevgu"k"rtqitcocekqpu"ewttk-
ewnctu"swg"fgurngiwkp"gn"ewtt‡ewnwo"fgnu"gpugp{cogpvu"q"rtqitcogu"hqtocvkwu"
corresponents.”

DISPOSICIÓ FINAL

Cswguvc"qtftg"gpvtct§"gp"xkiqt"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"gp"gn"Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de novembre de 2007

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

(07.317.017)
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RESOLUCIÓ
GFW1572614229."fg"36"fg"pqxgodtg."rgt"nc"swcn"gu"f„pc"rwdnkekvcv"c"nc"Tguqnwek„"
de 16 d’octubre de 2007, del recurs de reposició interposat per la titularitat del 
egpvtg"fqegpv"rtkxcv"eqpegtvcv"GHC"Swkpvcpgu."fg"ngu"Ocukgu"fg"Xqnvtgi§."eqpvtc"
nc"Tguqnwek„"GFW13;6214229."fg"47"fg"lwp{0

Rgt"nc"Tguqnwek„"GFW1356;14229."fg"6"fg"ocki."gu"xc"tguqnftg"cod"ect§evgt"
rtqxkukqpcn"nc"tgpqxcek„"k"oqfkÝecek„"fgnu"eqpegtvu"gfwecvkwu"fg"egpvtgu"fqegpvu"
privats per als nivells postobligatoris (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007).

D’acord amb l’annex 2 d’aquesta Resolució es va atorgar al centre EFA Quintanes, 
fg"ngu"Ocukgu"fg"Xqnvtgi§."cod"eqfk"2:254376."gn"eqpegtv"gfwecvkw"rgt"c"fkxgtugu"
wpkvcvu"fg"ekeng"hqtocvkw"fg"itcw"okvl§"k"itcw"uwrgtkqt0

Rgt"nc"Tguqnwek„"GFW13;6214229."fg"47"fg"lwp{."swg"gngxc"c"fgÝpkvkxc"nc"Tguqnw-
ció EDU/1349/2007, de 4 de maig, es va disminuir 1 unitat de primer curs de cicle 
hqtocvkw"fg"itcw"okvl§"fÓgzrnqvcekqpu"cit§tkgu"gzvgpukxgu"*FQIE"p¿o0"6;37."fg"
29.6.2007).

Contra aquesta Resolució, el centre EFA Quintanes va interposar un recurs de 
reposició, pel qual sol·licitava concert per a aquesta unitat de primer curs de cicle 
hqtocvkw"fg"itcw"okvl§"fÓgzrnqvcekqpu"cit§tkgu"gzvgpukxgu."swg"uÓjc"guvkocv"rgt"nc"
Resolució de 16 d’octubre de 2007.

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 Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu,

RESOLC:

—1 Donar publicitat a la Resolució de 16 d’octubre de 2007, per la qual s’estima el 
recurs de reposició interposat pel centre docent privat EFA Quintanes, de les Masies 
fg"Xqnvtgi§."cod"eqfk"2:254376."eqpvtc"nc"Tguqnwek„"GFW13;6214229."fg"47"fg"lwp{."
rgt"nc"swcn"uÓgngxc"c"fgÝpkvkxc"nc"Tguqnwek„"GFW1356;14229."fg"6"fg"ocki0
Gp"eqpugs¯flpekc."gu"oqfkÝec"gn"eqpegtv"gfwecvkw"fÓcswguv"egpvtg."gp"gn"ugpvkv"

fÓcvqtict"3"wpkvcv"fg"rtkogt"ewtu"fg"ekeng"hqtocvkw"fg"itcw"okvl§"fÓgzrnqvcekqpu"
cit§tkgu"gzvgpukxgu"rgt"cn"ewtu"4229/422:0

Ï4" Cswguvc"Tguqnwek„"uÓkpuetkwt§"cn"Tgikuvtg"fg"egpvtgu"fqegpvu0

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Eqpvgpekquc"Cfokpkuvtcvkxc"fgn"Vtkdwpcn"Uwrgtkqt"fg"Lwuv‡ekc"fg"Ecvcnwp{c."gp"
gn"vgtokpk"fg"fqu"oguqu"c"eqorvct"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"ugxc"rwdnkecek„"cn"FQIE."
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, 14 de novembre de 2007

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

(07.318.052)
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	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 5 de novembre de 2007, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 5 de novembre de 2007, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació de resolucions d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2007, de notificació de diverses incoacions i plecs de càrrecs d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal d’Amposta.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal de la Sénia.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació als termes municipals de la Sénia i Ulldecona.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal de Tortosa.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre un expedient d’ocupació al terme municipal d’Ulldecona.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat ramadera al terme municipal de Salàs de Pallars (exp. núm. LAAD07 0267).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat ramadera al terme municipal de Sarroca de Bellera (exp. núm. LAAD07 0266).
	ANUNCI
	d’informació pública de l’expedient de classificació dels camins ramaders del municipi de Foradada.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’extracció de roques calcàries, esquisits i pissarres per mitjans mecànics al terme municipal de Montcada i Reixac
	.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d´informació pública (ref. UDPH2005006181)
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües superficials (ref. CC2006000546).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’estableix l’àmbit territorial del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA -
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT,
	EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el projecte Pas inferior d’encreuament del FGC en el c/Garraf del t.m. de Sant Andreu de la Barca.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la resolució per la qual s’anuncia concurs per a l’adjudicació d’un contracte d’obres.
	DIVERSOS
	CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
	CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
	CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA
	FIRA 2000, SA
	IES LA MALLOLA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ABRERA
	ALMOSTER
	ANGLÈS
	ARGENTONA
	ASCÓ
	AVINYÓ
	BALENYÀ
	CAMBRILS
	CANET DE MAR
	CASTELLET I LA GORNAL
	CASTELLGALÍ
	CASTELLÓ D’EMPÚRIES
	CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
	GIRONA
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MANLLEU
	PUIGCERDÀ
	PUIGVERD DE LLEIDA
	REUS
	RUBIÓ
	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT ISCLE DE VALLALTA
	SANTA CRISTINA D’ARO
	TARRAGONA
	TORTOSA
	VACARISSES
	VILADECANS
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	DIPUTACIONS
	BARCELONA.
	ENTITATS
	METROPOLITANES
	I TRACTAMENT DE RESIDUS
	ALTRES
	ORGANISMES
	AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 398/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 491/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 506/2007).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 434/2007).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 785/07-2D ).
	JUTJATS SOCIALS
	EDICTE
	del Jutjat Social núm. 17 de València, sobre reclamació per acomiadament (exp. 283-4/07).
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