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Disposicions

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDU/1941/2008, de 16 de juny, per la qual es regula el curs per a l’impuls de l’an-
glès, adreçat a joves de 18 a 30 anys, per al curs acadèmic 2008-2009.

El conveni de col·laboració signat el 28 d’octubre de 2007 entre el Ministeri 
d’Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya preveia actuacions per aug-
mentar l’oferta de places a les escoles oicials d’idiomes, i per impulsar el conei-
xement de l’anglès entre els joves de 18 a 30 anys. Entre les diverses actuacions 
previstes, es va incloure l’oferta de cursos d’anglès per potenciar l’aprenentatge 
de la llengua.

Actualment s’està tramitant la signatura d’un nou conveni amb el Ministeri d’Edu-
cació, Política Social i Esport per al inançament, durant el curs escolar 2008·2009, 
d’actuacions que tenen el mateix objecte.

Per tant, atès que és necessari regular el curs per a l’impuls de l’anglès, per al 
curs 2008-2009,

RESOLC:

—1 Objecte
Es regula el curs per a l’impuls de l’anglès adreçat a joves de 18 a 30 anys, per al 

curs acadèmic 2008·2009, basat en el currículum de les escoles oicials d’idiomes, 
i d’una durada mínima de 130 hores lectives.

—2 Nivells impartits
Els nivells dels cursos d’aquest pla tindran els objectius equivalents als dos cursos 

del nivell bàsic d’anglès d’escola oicial d’idiomes. Quan se n’identiiqui la neces-
sitat es podran autoritzar cursos de nivell superior al bàsic, amb els corresponents 
objectius equivalents als del currículum d’escola oicial d’idiomes.

—3 Persones destinatàries
Aquest curs s’adreça als joves que tinguin entre 18 i 30 anys durant l’any 2008 i 

que estiguin matriculats en cicles formatius de grau superior en els ensenyaments 
de formació professional o en cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i 
disseny, així com en ensenyaments artístics superiors de disseny i de conservació 
i restauració de béns culturals, en els centres dependents del Departament d’Edu-
cació, inclosos els centres de Barcelona ciutat gestionats pel Consorci d’Educació 
de Barcelona.

—4 Designació dels centres
4.1 Correspon a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 

Especialitzats designar els centres i el nombre de grups que ofereixen el curs.
4.2 Amb caràcter general, els centres que han impartit aquest curs durant l’any 

acadèmic 2007-2008 el continuaran impartint en el curs 2008-2009.
4.3 Els coordinadors territorials de la Direcció General d’Ensenyaments Pro-

fessionals, Artístics i Especialitzats, atenent el nombre i la distribució territorial de 
les inscripcions corresponents al respectiu servei territorial, trametran la proposta 
d’oferta de places a la Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats, 
la qual prepararà la proposta de designació dels centres i grups, dins els terminis 
establerts d’inscripció.

—5 Calendari del curs
El curs es desenvoluparà d’acord amb el calendari escolar del curs acadèmic 

2008-2009.

—6 Inscripció
6.1 Gratuïtat.
La inscripció al curs és gratuïta.
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6.2 Períodes d’inscripció.
La inscripció es pot fer en qualsevol dels dos períodes següents:
a) Del 25 de juny al 4 de juliol de 2008.
b) De l’1 al 8 de setembre de 2008.
6.3 Model de sol·licitud d’inscripció.
La sol·licitud s’ha de fer d’acord amb el model que consta a l’annex 1 d’aquesta Re-

solució i s’ha de presentar directament al centre on l’alumne estigui matriculat.
6.4 Admissió de sol·licituds.
L’admissió al curs es fa per ordre d’arribada de les sol·licituds d’inscripció dins 

els terminis establerts en l’apartat 6.2.
6.5 Constitució de grups.
L’alumnat s’agruparà per nivells homogenis i cada grup tindrà un nombre màxim 

de trenta alumnes. L’assignació de l’alumnat a un grup es farà segons el nivell acre-
ditat o en funció d’un test de nivell. Els centres constituiran els grups d’acord amb 
el nombre de sol·licituds d’inscripció, amb la informació indicada en la sol·licitud 
i amb les dotacions de personal docent disponibles a aquest efecte. Si el nombre 
d’alumnes per constituir un grup és molt reduït, la direcció del centre ho comunicarà 
a la Subdirecció General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats, que resoldrà la 
situació un cop estudiat el cas.

6.6 Els alumnes que hagin estat inscrits en un curs del pla l’any acadèmic 2007·
2008 i no puguin continuar el curs d’anglès durant el curs 2008-2009 per manca 
de constitució de grup podran sol·licitar una plaça en una escola oicial d’idiomes 
seguint els requisits d’edat i el procediment que descriu l’apartat 7.

—7 Continuïtat d’estudis en una escola oicial d’idiomes
Els alumnes que hagin acabat els seus estudis al centre el curs 2007·2008, per-

tanyin al pla d’impuls de l’anglès i tinguin els requisits d’edat l’any 2008 (entre 18 
i 30 anys), podran sol·licitar la continuïtat dels seus estudis en una escola oicial 
d’idiomes. La sol·licitud, d’acord amb el model de l’annex 2 d’aquesta Resolució, els 
serà facilitada pel centre on han acabat els seus estudis i l’hauran de presentar en el 
mateix centre, durant el període d’inscripció del 25 de juny al 4 de juliol de 2008.

—8 Matrícula i expedient acadèmic
8.1 Formalització de la matrícula.
La matrícula dels alumnes es realitzarà en els terminis que establirà la Subdirecció 

General d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats, i es formalitzarà mitjançant una 
aplicació telemàtica des dels centres on es constitueixin grups de classe.

8.2 Renúncia a la matrícula.
L’alumnat podrà renunciar a la matrícula mitjançant la presentació d’una justii-

cació escrita dirigida a la direcció del centre. La renúncia a la matrícula implicarà 
que és baixa en el curs.

El centre podrà fer la baixa d’oici, amb la comunicació prèvia a l’alumnat, en 
cas de manca d’assistència a les activitats lectives per un període superior als dos 
mesos consecutius sense que n’hagi comunicat la causa al centre.

8.3 Expedient acadèmic.
L’expedient acadèmic de totes les persones inscrites en aquest pla de l’anglès es 

custodiarà a l’Escola Oicial d’Idiomes de l’Hospitalet de Llobregat i serà objecte 
de trasllat d’oici a una altra escola oicial d’idiomes quan l’alumnat del pla ho sol·
liciti.

—9 Permanència
L’alumnat del pla tindrà dret a cursar de nou el mateix nivell una sola vegada.

—10 Avaluació, qualiicacions i certiicació
10.1 L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat tindrà com a referència les 

competències pròpies dels nivells d’ensenyament, així com els objectius generals i 
per destreses establerts al currículum de les escoles oicials d’idiomes.

10.2 A inal de curs, la qualiicació global serà d’apte/a o no apte/a.
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10.3 L’assoliment dels objectius del curs comportarà una certiicació de la 
qualiicació assolida.

L’alumnat que superi amb avaluació positiva el curs que es correspon en contingut 
als objectius del primer curs del nivell bàsic d’anglès podrà accedir al segon curs 
del nivell bàsic.

L’alumnat que superi amb avaluació positiva el curs que es correspon en contingut 
al segon curs de nivell bàsic d’anglès establert pel Reial decret 1629/2006 podrà 
obtenir la certiicació acreditativa corresponent i podrà accedir al curs del nivell 
intermedi establert per l’esmentat Decret, sempre que es compleixin la resta de 
requisits que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

L’alumnat que sigui apte en el curs de nivell intermedi podrà obtenir la certi-
icació acreditativa corresponent i podrà accedir al primer curs de nivell avançat 
d’escola oicial d’idiomes. La qualiicació global del certiicat de nivell intermedi 
serà d’apte/a, seguida de la puntuació numèrica.

—11 Professorat
El professorat d’aquest curs ha de tenir la titulació suicient per impartir anglès.

—12 Inspecció d’Educació
La Inspecció d’Educació supervisa i assessora el desenvolupament d’aquest curs.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el 
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de juny de 2008

JOSEP FRANCÍ I CARRETÉ

Director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

ANNEX 1

(Logotip del centre)

Sol·licitud d’inscripció
Curs per a l’impuls de l’anglès. Curs 2008-2009 (18-30 anys)

Nom:
Cognoms:
DNI o passaport:
Datat de naixement:
Adreça postal:
Adreça electrònica:
Telèfon:

Exposo:
Que tinc entre 18 i 30 anys l’any 2008.
Desitjo fer el curs en l’horari proposat pel centre.

Si es disposa d’alguna certiicació d’anglès, indiqueu·la:
Sóc alumne/a del pla per primera vegada: Sí No

Sol·licito la inscripció en el curs per a l’impuls de l’anglès 2008-2009.

Lloc i data:

Signatura del/de la sol·licitant

Segell del centre
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ANNEX 2

(Logotip del centre)

Sol·licitud de continuïtat dels estudis en una escola oicial d’idiomes

Pla d’impuls de l’anglès, adreçat a joves de 18 a 30 anys

Dades de l’alumne/a sol·licitant:
Cognoms:
Nom:
DNI/NIE:
Curs d’anglès (2007·2008): (1)
Qualiicació obtinguda: (2)

Motiu de la sol·licitud
(3) a) El curs 2007·2008 he inalitzat els meus estudis (de FP o d’arts plàstiques i 
disseny) en aquest centre.
(3) b) Durant l’any acadèmic 2008·2009 aquest centre no impartirà el curs d’anglès 
en el qual m’hauria de matricular.

Plaça d’escola oicial d’idiomes sol·licitada per al curs 2008·2009:
Nom de l’EOI:
Curs sol·licitat: (1)
Signatura de la persona sol·licitant 
El vistiplau del/de la director/a del centre
Localitat i data de la sol·licitud
Segell del centre

(1) Identiiqueu el curs.
(2) Apte/a o no apte/a.
(3) Indiqueu el/s motiu/s.

(08.168.174)
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RESOLUCIÓ
EDU/1942/2008, de 17 de juny, per la qual s’atribueix una nova denominació es-
pecíica a un col·legi d’educació infantil i primària de Miravet.

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 especíica, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Havent·se comprovat a l’expedient esmentat 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’apro-
va 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 primària El Ballestar, amb codi 43005443, 
ubicat al c. la Creu, s/n, de Miravet, comarca de Ribera d’Ebre, la nova denominació 
especíica Roc Llop i Convalia.

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

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

Barcelona, 17 de juny de 2008

P. D. (Resolució EDU/2/2008, DOGC de 3.1.2008)

M. DOLORS RIUS I BENITO

Secretària general

(08.168.170)
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