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Introdúcelo

El present treball pretén recollir sistemáticament la normativa catalana en materia
d'ensenyament i, a la vegada, fer un estudi critic de les seves caréncies a l'hora de
tractar l'escolarítzació deis nens immigrants. Una bona part del treball es dedica a
reproduir la normativa i no només a citar-la, donat linteres de teñir recollit en un mateix
text la multitud de normes que, tot i no paríar-ne directament, afecten de manera
important l'escolarització deis immigrants. Paral lelament, es comentaran aqüestes
normes i es fará l'esforc de relacionar-les amb tres dimensions diferents: temporals,
comparatives i relacionades. Es parlara, quan siguí possible, deis antecedents de les
normes i es fará referencia a diferents solucions sobre el mateix problema adoptades
per les diverses Comunitats Autónomes. En darrer lloc, pero no per aixó menys
important, es relacionaran aqüestes normes catalanes amb el seu context espanyol,
donat que és l'Estat qui té la competencia básica en materia d'ensenyament.

Objectius i justificado

La necessitat d'aquest treball ve donada per la manca d'una recopilado normativa
d'ensenyament que, de manera directa o indirecta, afecta l'escolarització deis
immigrants. A nivell de Catalunya, de moment només existeix una recopilació
normativa, publicada per la Generalitat, pero que tan sois arriba fins t'any 1995. Des d'
aquell any, s'han publicat moltes normes, algunes de les quals molt importants, com
els Decrets d'admissió d'alumnes i d'altres que, davant el fenomen de visualització de
ta immigració, han intentat fins i tot donar resposta a les necessitats piantejades. A part
de poder ser consultada en les publicacions oficiáis, no hi ha cap obra que reculli de
manera actualitzada la normativa catalana i, molt menys, que s'especialttzi en aquella
que mes directament afecta a la immigració.

Tot i que el treball apunta critiques a la regulado, no és objecte del mateix apuntar
solucions i altematives ats problemes que provoca la normativa ais immigrants, sino
que mes aviat vol ser un punt de partida o de recolzament, una eina, un instrument de
treball perqué aquells que vulguin estudiar aquest tema tinguin un etement jurídic de
referencia sobre el panorama actual.

Metodología

De totes maneres, cal avangar que, tot i que apareguin les normes mes importants, no
hi haurá un recult exhaustiu, pero sí que hi serán presente les normes que fan
referencia al tema central del treball: l'escolarització deis immigrants. Les normes no
es posaran ni per temes ni per ordre cronológic, pero sí que es buscará una certa
coherencia perqué el treball pugui oferir una idea rápida i práctica del panorama
normatiu.

S'inclourá necessáriament la Constitució i les Deis Básiques estatals, donat que son
referencia continua per a les normes catalanes pero en la seva extensió total sino
aquells articles destacats i interessants de cara a la recopitació.

De vegades, s'inclourá jurisprudencia que ajudi a aclarir les normes. Finalment,
s'inclouran les normes autonómiques mes interessants comentades.





1. Dret a l'Educació i tituiaritát del dret
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Constitució espanyola

art27
1. Tothom té dret a t'educació. Es reconeix la Itibertat d'ensenyament.
2. L'educació tindrá com objecte el pie desenvolupament de la personalrtat humana en
el respecte ais principis democratics de convivencia i ais drets i a les llibertats
fonamentals.
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els filis
rebin la formado religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions.
4. L'ensenyament basic és obligatorí i gratuít.
5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a ('educado, mitjancant una
programació general de l'ensenyament, amb la participado col-lectiva detots els
sectors afectats i la creado de centres docents.
6. Es reconeix a les persones físiques i jurfdiques la Ilíbertat de creació de centres
docents, dins el respecte ais principis constitucionals.
7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els aiumnes intervindran en el control i en
la gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en la forma
que la llei estableixi.
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de
garantir el compliment de les liéis.
9. Eis poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que
la llei estableixi.
10. Es reconeix l'autonomia de les Universitats, en la forma que la llei estableixi.

art149
1. L'Estat té competencia exclusiva sobre les matéries següents:
(...)
30a. Regulado de les condicions d'obtenció, expedició i homologado de tftols
académics i professionals, i normes básiques per al desenvolupament de l'article 27 de
la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obtigacions deis poders públics en
aquesta materia. '

Estatut de Catalunya
art15
És de competencia plena de la Generalitat la regulado i administrado de
l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en
i'ámbit de les seves competéncies, sens perjudici d'alló que disposen l'article 27 de la
Constitució i Liéis Orgániques que, conforme a l'apartat primer de l'article 81 d'aquella,
el desenvolupin, de les facultáis que atríbueix a i'Estat el número 30 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució i de Falta inspecció necessaria peral seu compliment i
garantía.

Ley Orgánica 8/2000 de Extranjería

art 9. Derecho a la educación.
1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la

educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que
comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la
obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema
público de becas y ayudas.



2. En él caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las
Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas
suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.

3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no
obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán
derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el
apartado anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada
caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas.

4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo
necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con
reconocimiento y respeto a su identidad cultural.

5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de
carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo establecido en
las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones vigentes.

Prímerament, caldrá esmentar l'article 27 de la Constitudó, que fa referencia al dret a
l'educadó, i comentar les tres liéis orgániques que desenvolupen a nivel! basic el dret a
I'educado. Finalmerrt, i per tancar aquest bloc, cal fer esment a la normativa en materia
d'estrangería, regulado que parla d'ensenyament pels estrangers i que té efectes.

Abans d'entrar en el contingut de la Constitudó espanyoia (CE), val la bena recordar que la
competénda en materia d'ensenyament la teñen, ara per ara, totes les Comunitats Autónomes.
Inidalment tenien transferida aquesta competénda 7 CCAA (Catalunya, Galída, País Base,
Andalusia, Canáries, Navarra i Valencia) i les altres estaven en el territon MEC (Mmisten
d'Educadó i Cultura). Mes tard i arre! deis pactes autonómics de 1992 les altres 10 Comunitats
paulatinament van assumir la competénda. A Catalunya, ho trobem a l'article 15 de I'Estatuí.
Competénda plena sobre la regulado i administrado de l'ensenyament respectant, pero,
l'artide 27 de la CE i les normes básiques en materia d'ensenyament, aixf com també l'artide
149-1-30 de la CE que estableix la regulado de les condidons per obtenir els títols académtcs.
Aixf dones, li correspon a l'Estat l'aprovadó de les Ueis Básiques i les CCAA faran el
desenvolupament normatiu amb les seves própies liéis i reglaments d'execució i per un altra
banda la gestió de la competénda.

L'artide 27 de la CE es, sens dubte, un artide compíex i que requereix una certa ana I i si. En
primer l!oc, diu que tothom té el dret a l'educadó. Aquest será un tema que tractarem mes
endavant a t'hora de parlar de qui té efectivament dret a l'educadó i quin es el seu ámbit
objectiu.

Interessa ara destacar el doble paper de llibertat i dret prestacional que conté l'artide 27. Es
tracta d'una llibertat en diversos sentits. Hi ha llibertat d'ensenyament, que ¡nctou la llibertat de
crear centres docents i la llibertat deis pares o tutors per escollir un centre on es doni la
formado religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviedons. Aixó fará que entrí en
joc el paper prestadonal de l'Estat, dones haura de garantir aquesta diversitat de centres
mit¡ancant ajudes, tal i com estableix el punt 9 d'aquest mateix artide. De totes maneres,
aquest últim punt estará desenvolupat per la Uei Orgánica del Dret del Ensenyament (LODE) i
el Decret sobre els Concerts. A mes, amb aqüestes ajudes, es compleix el mandat
constitucional, peí qual es detennina que l'escolaritzadó básica es obligatoria (apareix
l'ensenyament no només com un dret sino com un deure) i gratuita.

La LODE va ser aprevada el 1985 i, tal i com el seu propi nom indica, regula el dret a
l'educadó. Son varis els temes que poden fer referencia a l'escolaritzadó de l'alumnat
immigrant el doble sistema privat, públie i els concerts, l'escoiañtzadó obligatoria i gratuita,
l'accés ais centres, l'ámbit subjectiu del dret.



La LOGSE data de l'any 1990 i implanta la reforma educativa. Eleva l'edat obligatoria fins els
16 anys i introdueix un element molt important com es l'ensenyament compensatorí.

Per la seva part, la LOPEG del 1995 introdueix, tot desenvolupant l'ensenyament compensatori
de la LODE, el concepte d'alumnes amb necessrtats educatives especiáis.

A l'artide 9 de la Uei Orgánica 8/2000 de reforma de la 4/2000, sobre els drets i llibertats deis
estrangers a Espanya i la seva integrado social, reconeix l'educació ais menors de 18 anys en
les mateixes condicions que els espanyols. Tot i que no reconegui de manera explícita
l'educació no obligatoria ais menors irregulars, s'ha d'entendre que en base a Part. 10.2 de la
CE (les normes relatives ais drets fonamentals s'interpretaran conforme a la Dedaració
Universal de Drets Humans i a la resta de tractats i acoras intemacionals, com ara la Convenció
deis drets de l'infant de 1989), aquest dret a l'educació está reconegut per a tots els menors,
amb independencia de la seva situado administrativa, ja que en aquests tractats intemacionals,
deis quals l'Estat espanyol en forma part, consta aquest dret reconegut a tots els menors.

De fet, la situado que provoca aquest dubte per l'ensenyament no obligatoñ pels ¡mmigrants
irregulars no és nova, donat que ja la primera lleí d'estrangena, la Uei Orgánica 7/85 sobre ets
Drets i les Uibertats deis estrangers a Espanya, només reconeixia el dret a l'educació pels
estrangers residents. Posteriorment, el reglament de 1996 que desenvolupava la Uei contradeia
la norma orgánica, ja que reconeixia el dret a tots els estrangers i, de fet aquesta va ser la línia
seguida per la primera reforma de la tlei d'estrangena, la Uei Orgánica 4/2000.



2. Financament de l'ensenyament: els
concerts educatius
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DECRET 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatíus. DOGC: 17.03.1993

La Llei orgánica 8/1985, de 3 de julio!, reguladora del
dret a Peducació, determina que el financament públic ais
centres docents prívats s'efectua per mitjá del régim de
concerts educatius, per tal de contribuir a fer eficac el
dret a f'educacíó básica i d'afavorir l'exercici del dret
deis pares a elegir el centre docent i el tipus d'educació
que desitgen per ais seus filis en un marc d'iguattat
d'oportunitats.

D'acord amb l'habilitació feta per la Llei esmentada,
el Govem de l'Estat dicta el Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, peí qual s'aprova el reglament de normes
básiques sobre concerts educatius, posteñorment modificat
peí Retal decret 139/1989, de 10 de febrer.

També la Llei orgánica 1/1990, de 3 d'octubre,
d'ordenació general del sistema educatiu, disposa
determináis preceptes que afecten el régim de concerts
educatius.

En l'exerdci de les competen cíes que té la Generalitat
en materia educativa, el Govem aprová el Decret 86/1986,
de 20 de marc, sobre el régim jurídic deis concerts
educatius a Catalunya. Per Sentencia del Tribunal Suprem de
27 de julio! de 1990, dictada en apel-ladó, fou confirmada
l'anullació de l'esmentat Decret.

El Decret 175/1992, de 4 d'agost, estableix l'adequació
deis concerts educatius vigents a la nova ordenado del
sistema educatiu i per tal de regular l'aplicació a
Catalunya del régim de concerts educatius, adequar
convenientment aquest régim a les actuáis previsions i
recollir ('experiencia del període transcorregut des de la
seva implantado cal dictar les disposicions necessáries en
l'ámbit territorial de Catalunya.

En virtut d'aixó, a proposta del conseller
d'Ensenyament, vist el dictamen del Consell Escolar de
Catalunya, d'acord amb la Comissió jurídica assessora i amb
la deliberado previa del Govem,

Decreto:

TÍTOL 1
Disposicions de carácter general

Article 1
El present Decret té per objecte establir els preceptes

que regulen el régim de concerts educatius en l'ámbit
territorial de Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.

Article 2



junaiques ue caiautii pnvai i uc jiauuuaiiuii ebjjanyuía u
de qualsevol altre Estat membre de la Comunitat Europea que
siguin titulare de centres docents privats ubicats a
Catalunya i que estiguin inscrites com a tais al Registre
de centres del Departament d'Ensenyament.

També están facultades per formalitzar els concerts
educatius reguláis per aquest Decret les persones físiques
o jurídiques de carácter prívat i de nacionalitat
estrangera, diferent de les compreses en el parágraf
anterior, que siguin titulare de centres docents ubicats a
Catalunya i que estiguin inscrites com a tais en l'esmentat
Registre, en els termes previstos a les liéis, ais tractats
intemacionals o, en defecte d'aquests, d'acord amb el
principi de reciprocitat.

Article 3
3.1 El Departament d'Ensenyament subscríurá, dintre

les consignacions pressupostáríes fixades a aquest efecte,
concerts educatius amb els centres docents priváis que
estiguin autorítzats per impartir aquells nivells, etapes,
cicles o graus educatius de l'ensenyament básic objecte de
concert.

3.2 Garantida la gratuita! a l'ensenyament básic i
segons les disponibilitats pressupostáríes, el Departament
d'Ensenyament pot subscriure concerts educatius singulars
amb els centres docents privats per ais nivells, les
etapes, els cicles, i els graus de l'ensenyament no
obligatori de régim general que tinguin autoritzats.

3.3 Els centres docents que s'acullin al régim de
concerts educatius han de reunir els requisits establerts a
la Llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol, a la Uei orgánica
1/1990, de 3d'octubre, elsde la normativa dictada amb
carácter básic en desplegament d'aquestes liéis i els que
s'estabieixen al .present Decret. En la selecció deis
centres concertáis es tindran en compte, en tot cas, els
criteris de preferencia establerts a I'a nicle 48.3 de la
Llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol.

Article 4
Els concerts educatius tindran una durada de quatre

anys i, durant ta seva vigencia, serán revisats i adaptades
les seves clausules quan es produeixi una modifica ció de la
situado del centre que incideixi en el concert subscrít.

Aixó no obstant, es podran subscriure concerts de
durada inferior per adaptar-1 os al calendan general de
renovado.

Article 5
Es podrá subscriure un únic concert per a diversos

centres, sempre que aquests tinguin el mateix titular i que
el concert se circumscrigui a un mateix nivel), etapa,
dele o grau educatiu.

Article 6
Les qüestions que sorgeixin en la interpretado i

l'execució deis concerts, sens perjudid del que disposa
l'article 61 de la Uei orgánica 8/1985, serán resoltes peí
conseller d'Ensenyament, les resolucions del qual serán
definitives en via administrativa i contra les quals es
podrá interposar recurs contenciós administratiu d'acord
amb la Llei 32/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de
les administracions publiques i del procediment
administratiu cbmú; amb comunicado previa al conseller
d'Ensenyament.

Article 7
Els concerts educatius, una vegada formalitzats,

s'inscriuran d'ofid al Registre de centres del Departament
d'Ensenyament, en el qual s'anotaran, com a mínim, els
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cicle o grau a qué pertanyen i les altres característiques
essen ciáis.
b) Extracte, si s'escau, deis elements que configuren el

carácter propi del centre.
c) Modifícacions deis concerts.
d) Renovacions deis concerts.
e) Incompliments de les obligacions derívades deis

concerts educatíus i els seus efectes.
f) Data d'extinció deis concerts educatius i les seves
causes.

TÍTOL 2
Del procedí me nt per a la formalització de concerts
educatius

Capítol 1
Centres autoritzats

Article 8
Els centres do cents prívats que desrtgin acollir-se al

régim de concerts a partir d'un determinat curs académic
podran soMicftar-ho al Departament d'Ensenyament durant
el mes de gener anterior al comencament del curs esmentat,
sempre que estiguin indo sos en un deis supósits següents:

a) Estar autoritzats amb anterioritat a Centrada en
vigor de la Uei orgánica 8/1985.

b) Estar autoritzats amb poste rio rita t a la dita
entrada en vigor i haver deixat transcórrer mes de cinc
anysdes de la data en qué foren autoritzats per a
Cobertura sense accedir al régim de concerts.

Article 9
9.1 La sol-licitud per a la formalització deis

respectius concerts educatius s'acompanyará d'una memoria
explicativa que, per tal de valorar adequadament la
incidencia deis aspectes a qué es refereix Carticie 48.3
de la Llei orgánica 8/1985, haurá de reflectir els punís
següents:
Necessitats d'escolarització satisfetes peí centre, amb

especificado deis alumnes acollits al servei de transport
escolar, si s'escau.
Condicions sócio-económíques de la poblado escolar atesa
peí centre.
Les característiques de les experiéncies pedagógiques

realitzades al centre i la fonamentadó del seu interés peí
sistema educatiu i per la qualitat de l'ensenyament.
Si és el cas, régim de fundonament del centre en

cooperativa.
9.2 La memoria explicativa haurá de completar-se amb

la documentado següent:
Descripció deis nívells educatius oferts, alumnes,

professorat, instal ladons, programado d'activitats
escolare complementáries, els costos d'aquestes activitats
i el funcionament en general del centre.
Projecte educatiu dei centre i les activitats

desenvolupades a favor de la renovado pedagógica i de la
normalrtzadó lingüística.
Servéis prestats peí centre en el camp educatiu i la seva

trajectória i implantado social.
Oferta d'activitats extra-escola re i de servéis escolars i
els seus costos.

9.3 El Departament d'Ensenyament podrá demanar altra
documentado complementaria de Canterior referida a
aspectes pedagogías, académics o fundonals deis centres.

9.4 El Departament d'Ensenyament, a mes de la
informado facilitada peí centre, utilttzará les dades de
qué disposa, per tal de valorar adequadament ta situado
escolar de la zona, la necessttat d'escolaritzadó i la



10.1 Ladirecció general competent del Departament
d'Ensenyament procedirá a l'estudi de les sollicituds i de
la documentado presentades i podrá sol-licitar informe a
una comissió de participado en la qual serán representades
tes entitats associatives deis pares d'alumnes, deis
titulars de centres, deis ajuntaments i deis sindicáis
d'ensenyament.

Aquesta comissió, si escau, emetrá informe raonat, que
será no vinculant, en qué podrá incorporar les propostes
que, sobre les sollicituds presentades, estimi
convenients.

10.2 La di rece i ó general competent formulará la
proposta davant el conseller d'Ensenyament, el qual
procedirá a l'aprovació o denegado deis concerts abans no
s'hagi obert el període de pre-inscripció deis alumnes per
al curs escolar següent al de la presentado de la
sol-licitud, amb la comprovadó previa del compliment deis
requisrts, aplicado deis críterís de príoñtat establerts
i fiscalitzadó de la Intervendó General de la Generalitat
de Catalunya.

L'aprovació estará condicionada per les disponibilitats
pressu postan es. La denegació haurá de ser motivada.

La manca de reso lució expressa en el tenmini esta ble rt
al parágraf anterior peí que fa a l'aprovació o denegació
deis concerts educatius tindrá efectes désestimatoris de la
sol-licitud efectuada.

10.3 La resolució es notificará ais interessats i es
publicará al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10.4 Contra la resoludó adoptada es podrá interposar
re curs davant la jurisdicció contenciosa administrativa amb
la comunicado previa al conseller d'Ensenyament d'acord
amb la Uei 30/1992, de 26 de novembre.

10.5 Els concerts educatius entraran en vigore)
primer dia del curs escolar següent al de la seva a pro vació
o a la data que assenyati el concert mateix.

Article 11
11.1 Els concerts educatius es formalitzaran i

subscriuran pels delegáis territorials del Departament
d'Ensenyament i pels titulare deis centres en un document
administratiu, el text del qual l'aprovará el conseller
d'Ensenyament.

11.2 Si la subscripció del concert no es formalttza
per causa imputable al titular del centre, el Delegat
Territorial del Departament d'Ensenyament el requerirá
perqué procedeixi a la dita subscripció en un termini de
dnc dies, transcorreguts els quals sense que se subscrigui
el concert s'entendrá que renuncia al concert.

Article 12
Un cop en vigor el concert, el titular del centre

concertat procedirá a constituir el Consell Escolar i
prendran les mesures adequades per complir el que la Llei
orgánica reguladora del dret a I'educadó estableix
respecte a la designado de director i contractadó de
professorat i, si escau, del personal complementan. La
constitució del consell escolar s'haurá d'efectuar, si de
cas, abans que transcorrín quatre mesos comptadors des de
la data de formalitzadó del respectiu concert. De la
constitució del consell escolar, el titular en donará
compte al Departament d'Ensenyament, en els termes que
aquest estableixi.

Els titulars deis centres docents concertats garantirán
el procés electoral del Consell Escolar d'acord amb els
principis de publicitat, objectivrtat i igualtat, així com
el carácter personal, directe, igual i secret deis vots
emesos pels membres de la comunitat escolar.

En el procés de constitudó del consell escolar del



amD la normativa vigem, aixi com i aaivuai ue supon i
d'assessorament de la Inspecció d'Ensenyament, a petició de
qualsevol d'aquests sectors.

Capítol 2
Centres de nova ere a ció

Article 13
EIs centres docents privats de nova crea ció que hagin

de professar ensenyaments compresos en l'educació básica ¡
desitgin acollir-se al régim de concerts per al seu
sosteniment, ho sol-licitaran al Departament d'Ensenyament
en iniciar-se el procediment d'autorítzació administrativa.
Si no ho fan així, no podran acollir-se al régim esmentat
fins que no hagin transcorregut cinc anys des de la data de
la seva autorítzacíó d'obertura, d'acord amb el que
estableix la disposició addicional 5 de la Llei orgánica
8/1985, de3de]ul iol.

Article 14
14.1 EIs centres docents privats a qué es refereix

rarticle anterior sol-licitaran al Departament
d'Ensenyament la subscripció d'un conveni que reculli, en
tot cas, les condicions i la data de constitució del
consell escolar del centre, el procediment de designado
del director i el sistema de provisíó de professorat, en el
marc previst a la Llei 8/1985, de 3 de juliol.

14.2 El conveni, que s'ajustará ais termes previstos
per ais concerts educatius, inclourá les previsions sobre
la progressiva a plica ció del concert.

TÍTOL 3
Del contingut deis concerts educatius

Article 15
15.1 El concert educatiu obliga l'Administració a

assignarfons públics per al sosteniment deis centres
concertáis, al reconeixement deis beneficis fiscals i no
fiscals derivats de la considerado que els centres
concertáis teñen d'assimilats a les fundacions
benéfico-docents en virtut de I'article 50 de la Llei
orgánica 8/1985, així com de tots aquells beneficis que els
puguin corres pondré en virtut de l'activrtat educativa que
desenvolupen.

15.2 L'assignació deis fons públics es realitzará,
d'acord amb la quantia global establerta amb aquesta
finalitat ais pressupostos generáis de la Generalitat de
Catalunya, en fundó deis móduls económics perunitat
escolar de cada nivell educatiu que determinin les liéis de
pressupostos per a cada període.

15.3 Els móduls económics per unitat están integráis
pels següents conceptes:
a) Salan del personal docent i, si escau, complementan.
b) Antiguitat del personal docent i, si escau,

complementan.
c) Substitucions del personal docent.
d) Complements de direcdó.
e) Altres complements melosos en l'ámbit del concert
educatiu.
f) Quotes de la Seguretat Sodal del personal docent i, si
escau, complementan.
g) Altres despeses, que comprendran tes de personal
d'administració i servéis, les ordináries de fundonament,
manteniment i conservado i les de reposició d'inversions
reals, sense que, en cap cas, es computin amortitzadons ni
interessos del capital propi. El Departament d'Ensenyament
podrá assignar aquest concepte a cada centre indos en el
régim de concerts en fundó de les seves característiques
físiques i altres elements objectius.
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d'Ensenyament.
Aquests móduls serán detalláis, peí Departament

d'Ensenyament, per a cada curs escolar de forma general per
a tots els concerts subscrits.

15.4 L'Administració assumirá les alteracions en els
salarís del professorat deriva des de convenís collectius,
sempre que no superin el percentatge d'increment global de
les quantitats fixades en compte de retríbucions que
integren els móduls eco n ó mies per unitat escolar
determináis per a cada període.

Article 16
El concert comporta per al titular del centre privat

les següents obligacions básiques, a mes de les
especifiques que en els altres capítols d'aquest Decret
s'assenyalen:

16.1 Impartir de forma totalment gratuita els
ensenyaments obligatorís objecte del concert d'acord amb
els plans d'estudi, curricula i normes académiques vigents
a Catalunya. En aquest sentit no podrá percebre cap mena de
quantitat que, dírectament o indirecta, comporti una
contrapartida económica per a l'esmentada activítat.

Els centres que subscríguin concerts singulars podran
percebre deis alumnes les quantitats que s'autoritzin peí
Departament d'Ensenyament en concepte de financament
complementan.

16.2 Teñir una relació mitjana alumnes/professor per
unitat escolar no inferior a la que determini, per a cada
zona, el Departament d'Ensenyament, ni superior a la
prevista a la legislado vigent. En tot cas, la relació
mitjana es concretará tenint en compte la determinada per
ais centres públics. Queden exceptuáis de ('obligado
relativa a la reladó mitjana els centres de nova creado
que en virtut del concert subscrit es pugui preveure que
l'assoliran en un termini no superior a dos cursos
académics.

16.3 Teñir en funcionament el nombre total d'unitats o
grups escolare corresponents al nivel], l'etapa, el dde o
el grau objecte del concert, llevat que en la corresponent
resolució d'autoritzadó es prevegi l'entrada progressiva
en funcionament d'aquestes unitats o grups i a no posar en
fundonament unitats o grups d'aquest nrvell, etapa, cicle
0 grau que no hagin estat préviament indosos en l'esmentat
concert.

16.4 Complir les normes establertes en el títol 4 de
la Llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol, i en les seves
disposicions de desplegament.

16.5 Afegira continuado de la denominado específica
del centre l'expressió: "(Centre concertat per la
Generalitat de Catalunya)".

Aquesta expressió constará ais rétols, la documentado
1 la publicitat de qualsevol tipus, del centre.

16.6 Donar publicitat de les quotes autorítzades peí
Departament d'Ensenyament, tant per ensenyaments reglats,
en el supósit deis concerts singulars, com per activítats
escolare complementa ríes, extra-escotars i de servéis.

16.7 Donar a conéixer ais membres de la comunitat
escolar i al Departament d'Ensenyament el carácter propi
del centre.

16.8 Ajustar-se ais criterís i terminis d'admissió
d'alumnes establerts per ais centres docents públics.
Aquesta obligado afecta el nivel I, l'etapa, el dde o el
grau educatiu objecte del concert i els nivells o ddes
que, per a alumnes de menys edat en l'ensenyament de régim
general, tingui en fundonament el centre.

En cap cas, per ais nivells, les etapes, els ddes o
els graus afedats per aquesta obligado, el centre no
podrá establir proves d'accés o selecdó ni percebre cap



Article 17
La percepció de quantitats determinad es en concepte de

quotes per les activitats escolare complementáries i
extra-escolare i pels servéis escolare haurá de ser
autoritzada peí Departament d'Ensenyament, d'acord amb el
que disposa l'article 51 de la Llei orgánica 8/1985, de 3
de julio), i la normativa dictada en el seu desplegament.

Article 18
En el document administratiu prevíst a l'article 11,

s'hi concretaran els drets i les obligacions de
l'Administració i deis titulare deis centres. També es fará
expressa referencia ais punts següents:

18.1 L'assumpció per part del titular del centre deis
requisits exigits al tito) 4 de la Llei orgánica 8/1985, de
3 de juliol.

18.2 El nombre i les característiques de les unrtats o
els grups escolare i personal concertats.

18.3 La contra prestado económica a percebre peí
centre per a la reaützació del servei públic
d'ensenyament.

18.4 El procediment de pagament de les quantitats
assignades peí Departament d'Ensenyament.

18.5 El procediment per a la justificado de les
despeses de funcionament del centre i la subjecció al
control financer de ta Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

18.6 Les obligacions del titular peí que fa a les
quantitats a repercutir ais alumnes del centre peí concepte
de quotes per activitats escolare complementa ríes,
extra-escolare i de servéis, així com peí que fa a la seva
publicitat.

En el cas deis concerts singulare s'establiran de forma
concreta les quotes que es podran percebre deis alumnes com
a financament complementan.

També es determinaran les quantitats a percebre, si
s*escau, en concepte d'actrvitats escolare complementáries
i extra-escolare i de servéis. Aixó sens perjudici de les
normes que sobre aquests servéis i activitats es puguin
aprovar en desplegament de la Llei orgánica 1/1990, de 3
d'octubre.

18.7 L'obligació del titular del centre de mantenir la
relació mitjana atumnes/professor per unitat escolar
esta ble ría peí Departament d'Ensenyament, sens perjudici
del que preveu rarticle 16.2 d'aquest Decret.

18.8 L'obligació del titular del centre de mantenir en
funcionament el nombre total d'unitats o grups escolare
concertats, llevat que el Departament d'Ensenyament
n'autoritzi la variado, sens perjudici del que preveu
l'article 16.3 d'aquest Decret.

18.9 El régim d'admissió d'alumnes.
18.10 L'obligació del titular del centre de donar

compliment a les disposicions vigents en materia de
normalització lingüística i, en concret, deis drets
lingüístics deis alumnes.

18.11 La previsió d'órgans de govern corresponents a
un centre concertat.

18.12 El régim de provisió de vacants i d'acomiadament
del personal docent i, si escau, complementan.

18.13 L'exigéncia de fer constar a la denominado,
documentado i publicitat del centre la seva condició de
centre concertat

18.14 L'obligatoríetat per al titular de donara
conéixer ais membres de la comunitat escolar del centre i a
l'Administradó Educativa el carácter propi del centre, cas
de tenir-lo.

18.15 La durada del concert i la referencia a la
normativa sobre Ees causes d'extinció, i el procediment de
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De l'execució del concert educatiu

Article19
19.1 El Departament d'Ensenyament abonará mensualment

el salan al professorat inclós en l'ámbít d'aplicació deis
concerts com a pagament delegat i en nom de l'entitat
titular.

També podrá abonar peí mateix sistema els salarís del
personal complementan, técnic o auxiliar, deis centres i
les unitats especifiques d'educació especial inclós al
concert educatiu.

El pagament delegat no comportará en cap cas
l'assumpció per parí del Departament d'Ensenyament de drets
o d'obligacions respecte del personal deis centres, que
corres ponen al titular per la seva con di ció d'ocupador en
la relació laboral.

19.2 Les quantitats corresponents a la resta de
conceptes ¡nclosos en el concert educatiu serán abonades
peí Departament d'Ensenyament ais tiíulars deis centres
cada trimestre, llevat que el Departament d'Ensenyament
estableixi una periodicitat inferior.

19.3 Els conceptes de despesa, a qué es refereixen els
apartáis 1 i 2 anteríors, comprenen la totalitat de la
contraprestació económica derivada deis concerts i tindran
la concepció juridica de contraprestació pels servéis
educatius concertats amb els centres.

Article 20
20.1 Per tal de donar compliment al que disposa

l'article anterior, els titulars deis centres concertats
facilitaran al Departament d'Ensenyament la informado
puntual i precisa sobre les retribucions i cotitzacions a
la Seguretat Social del seu professorat i personal
complementan afecte a activitats concertades mitjancant
els comunicáis d'altes, baixes, modificacions i inciden cíes
que s'estableixin. Aquesta informado s'acompanyará de la
documentado acreditativa que es determiní.

20.2 En cap cas el cost de cada unitat no podrá
excedir deis módulseconómicsfixats en les corresponents
liéis de pressupostos, exclosa l'antiguitat, i en les
disposicions a prava des peí Departament d'Ensenyament.

20.3 Les retribucions del personal indos en el
sistema de pagament delegat, a pagar peí Departament
d'Ensenyament, s'ajustaran exdusivament ais que els
corresponguin per la seva dedicado, en el marc del concert
educatiu, en fundó de les retribucions especifiques
oficiáis vigents per a cada nívell, etapa, dde o grau
educatiu en els quals presta els seus servéis.

Article 21
Les altes ¡ les baixes, en els régims de la Seguretat

Sodal del personal indos en el sistema de pagament
delegat, serán gestionades peí titular del centre com a
persona que té la condició d'ocupador en la relació
laboral. D'aquestes circumstándes, n'haurá de donar compte
at Departament d'Ensenyament en els terminis que aquest
assenyali.

Article 22
22.1 Qualsevulla responsabiíitat derivada de

l'incompliment per part del titular de les obligadons
previstes ais anieles 19, 20 i 21 d'aquest Decret recaurá
exdusivament sobre aquell i especialment la que es derivi
de rincompliment de les obligadons respecte de la
Seguretat Sodal del personal del centre.

22.2 El major cost que hagi de suportar el Departament
d'Ensenyament per causa del que preveu el punt anterior es
deduirá de les quantitats que aquest hagi d'abonar



Article 23
La dedicado de la jomada laboral del personal indos

en el sistema de pagament delegat, peí que fa a activitats
tant lectives com no lectives, retribuida peí Departament
d'Ensenyament, es realizará en el nivell, l'etapa, el
cicle o el grau educatiu objecte del concert.

Arlicle 24
El Departament d'Ensenyament, en abonar els salarís del

personal indos en el sistema de pagament delegat,
efectuará i ingressará en el Tresor les retencions
corresponents a l'impost sobre la renda de les persones
físiques. D'iguaí forma, fará l'ingrés de les oportunes
cotitzacions a la Seguretat Social.

Ateses les particulars característiques del régim
especial deis treballadors autónoms de la Seguretat Social,
el Departament d'Ensenyament podrá articular el mecanisme
de financament del cost de les cotitzacions del personal
indos en aquest régim que sigui mes adequat al compliment
de tes obligadons derivades del crtat régim.

Article 25
25.1 Les quantitats abonades peí Departament

d'Ensenyament directament al titular del centre es
justificaran, al final de cada curs escolar i en qualsevol
cas no mes tard del dia 30 d'octubre següent, mitjan$ant
aportado peí titular de la certificado de l'acord del
consell escolar del centre aprovatori deis comptes.

25.2 En cap cas no es podran lliurar bestretes o
avanQaments sobre les quantitats previstes a l'article 19.2
d'aquest Decret, ais centres que no haguessin presentat en
temps i forma l'esmentada certificado. Aixó sens
perjudici de l'aplicació del que disposa l'article 62 de la
Uei orgánica 8/1985, de 3 de julio!.

Article 26
Sens perjudici del que disposa l'article anterior, els

centres concertáis queden subjectes al control de carácter
financer que les disposicions vigents atríbueixen a la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Article 27
27.1 El personal docent i complementan deis centres

concertáis haurá de reunir les condidons académiques
establertes per la normativa vigent i poder exerdr la
docencia en les dengues oficiáis de Catalunya, inclosa la
paría aran esa quan es tracti d'un centre ubicat a la Val
d'Aran, en condidons análogues a les establertes per al
professorat deis centres docents del Departament
d'Ensenyament.

27.2 La contractació del professorat i, si escau, del
personal complementan del centre s'efectuará d'acord amb
críterís de selecdó que atendrán básica me nt els principis
de mérít i capacitat, previa actuado de la comissió
establerta a l'article 60 de la Uei orgánica 8/1985, de 3
de julio!.

27.3 Les substítucions temporals podran ser cobertes,
sense necessitat de procedir a efectuar el que es preveu al
punt anterior, mitjancant la contractació laboral, per part
del titular del centre, en régim d'interinatge, de la qual
n'haurá de donar compte al consell escolar del centre.

TfTOL 5
De la renovado i modificado deis concerts educatius

Secdó 1
Modificado
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titularitat del centre. Les modificacions del concert es
poden produird'ofici o a instancia del titular del centre.
En el primer cas será preceptiva l'audiéncia de
l'interessat.

Article 29
29.1 Els centres hauran de facilitar anualment a les

delegacions territorials corresponents la re I a ció nominal
d'alumnes matriculáis en els nivells educatius que tinguin
concertáis, d'acord amb el calendan i el procediment que
aprovi el Departament d'Ensenyament.

29.2 Quan el centre tingui concertat personal docent
per atendré les necessitats educatives derivades de la
integra ció d'alumnes amb disminucions greus i permanents,
les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament
anuaíment informaran de la conveniencia de l'augment, el
manteniment o la reduce ¡ó d'aquest personal dins el
respectiu concert.

Article 30
30.1 La reducció de les unitats o els grups concertáis

es produirá, bé per la disminució del nombre d'unitats o
grups autoritzats o en funcionament, bé perqué el centre no
assoleixi la relació mítjana alumnes/professor per unitat
escolar concertada.

30.2 Els titulare deis centres concertats teñen
l'obligació de sol-licitar al Departament d'Ensenyament la
reducció det concert subscrit si es produeixen disminucions
en els elements que determinen el contingut del concert.
També podran sol-lidtar-ne la reducció de les unitats o
grups inctosos per decisió voluntaria quan pretenguin
reduir el nombre d'unitats o grups en funcionament. Una i
altra petició es formularan durant el mes de gener de cada
any i, en cas de ser a provades, produiran efectes des de
l'inicí del curs académic següent.

Les sol-licituds es presentaran a la Delegado
Territorial corresponent del Departament d'Ensenyament.

30.3 El conseller d'Ensenyament aprovará o denegará, a
proposta de la Direcció General competen!, la modificado
del concert per reducció d'unitats o grups, en el termini
establert a l'artide 10.2 anterior.

La manca de resolució expressa en el termini establert
a t'article 10.2 peí que fa a l'aprovadó o denegado de
les modificadons deis concerts per reducció d'unitats o
grups tindrá efectes desestimatoris.

30.4 El Departament d'Ensenyament pot reduir d'ofid
les unitats o grups concertats, i també, si s'escau, el
personal complementan d'un centre en els supósits a qué es
refereix el parágraf primer d'aquest article.

Préviament a la formulado de la proposta de resolució
es practicará el trámit d'audiéncia, el qual s'iniciará
mitjancant notificado ais interessats que concedirá un
termini máxim de 15 dies per teñir accés a l'expedient, per
tal que hi formulin les allegadons i presentin ets
documents que considerin adients.

Transcorregut el termini de 3 mesos des de la
notificado a l'interessat sense que s'hagi dictat
resolució, s'entendrá caducat el procediment i es procedirá
al seu arxiu.

Artide 31
31.1 Els centres concertats poden sol-licitar al

Departament d'Ensenyament, durant el mes de gener de cada
any, la modificado del nombre d'unitats o grups
concertats, dins de la quantitat que tinguin autoritzada,
si és el cas, dassificada, en el moment de la sol-licitud.
Aquesta sol-licitud haura de ser presentada a la Delegado
Territorial corresponent del Departament d'Ensenyament.



31.2 El conseller d'Ensenyament aprovará o denegará, a
proposta de la Direcció General competent, la modificació
del concert en el termini assenyalat a l'article 10.2
anterior.

La manca de resolució expressa en el termini establert
a l'article 10.2 tindrá efectes desestimatoris de la
sol-licitud de modificació del concert.

31.3 L'aprovació deis augments sol-licrtats coma
modificació del concert tindrá carácter provisional i
produirá efectes des de l'iniá del curs académic següent.

31.4 Eis centres ais quals se'Is hagi concedit
provisional me nt l'augment de les unitats o els grups
concertats oferiran les places escolare corresponents a
l'increment en la matriculado per al curs a qué afecti
l'ampliació i hauran d'assolir per a cadascuna d'aquestes
unitats o grups, com a mínim, la relació mitjana
alumnes/professor per unitat fixada peí Departament
d'Ensenyament.

31.5 Ais centres que assoleixin la relació establerta
d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, se'Is
confirmará definiuvament l'augment d'unitats o grups
mitjancant la modificació del seu concert educatiu. Ais
centres que no hagin assolit aquesta relació se'Is denegará
la modificació del concert sol-licitada.

Article 32
Els centres docents concertats ais quals s'hagi de

realitzar un can vi en la seva titularítat hauran de
presentar necessáriament dins l'expedíent de canvi de
titularítat una declarado del nou titular subrogant-se,
com a mínim fins al final del curs escolar en el qual es
produeixi el canvi, en els deures i els drets que dimanen
del concert educatiu vigent.

L'autorització administrativa del canvi de titularítat
d'un centre comportará automáticament la modificació del
concert educatiu corresponent. Si el nou titular vol
extingir el concert haurá de procedir d'acord amb el que
preveu aquest Decret i la resta de la normativa d'aplicació
per a l'extinció deis concerts educatius.

Article 33
La formafització de les modificacions per augmentar o

reduir d'unitats o grups concertats i, si és el cas, de
personal complementan o per canvi de titularítat,
l'efectuaran els delegats territorials del Departament
d'Ensenyament.

Article 33 bis
Contra les resolucions expresses o presumptes del

conseller d'Ensenyament de modificació deis concerts, les
quals exhaureixen la via administrativa, s'hi podrá
interposar recurs conténciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de la notificado de I'a cíe o
des de ta recepció de la certificació acreditativa d'acte
presumpte, respectivament, amb la comunicado previa de la
interposició a l'órgan que va dictar l'acte.

Secdó2
Renovado

Article 34
S'entén per renovado d'un concert educatiu la

substitució d'aquest per un altre de nou en ámbar la data
de la seva extinció, amb les modificacions que s'escaiguin,
per un període de vigénda igual, superior o inferior al
del concert renovat, segons s'escaigui en aplicado
d'aquest Decret. En cap cas la renovado es fará per un
període superior a la durada máxima d'un concert establerta
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Els centres docents que desitgin renovar els seus

concerts educatius ho sol-licitaran a les delegacions
territorials del Departament d'Ensenyament durant el mes de
gener de l'any de l'extinció d'aquell.

A la petició s'adjuntaran els documents que acreditin
que el centre manté el compliment deis requisíts que
motivaren l'aprovació del concert que s'extingeix.

La renovado es concedirá sempre que el centre continuí
complint els requisits esta ble rts a la Uei orgánica
reguladora del dret de l'educació i al present Decret i ho
permetin les consignacions pressupostáries. En el cas que
aqüestes consignacions no permetin atendré totes les
renovacions sollicitades, s'aplicaran els criteris de
preferencia establerts a l'artide 48.3 de l'esmentada
Llei.

La manca de resolució expressa en el termini establert
a l'articte 10.2 anterior tindrá efectes desestima!oris de
la sol-licitud de renovado del concert educatiu.

Article 36
36.1 Denegada la renovado d'un concert, el

Departament d'Ensenyament, si les drcumstáncies
socio-educatives ho aconsellen, podrá acordar amb el
titular del centre una prórroga del concert per un únic
curs escolar.

36.2 Contra la denegació de la renovado, que en tot
cas ha de ser motivada, podrá interposar-se re curs davant
la Jurisdicdó Contenciosa Administrativa amb comunicado
previa del conseller d'Ensenyament d'acord amb la Llei
32/1992, de 26 de novembre.

Article 37
Si un centre concertat no sol-licita la renovado del

seu concert educatiu dins el termini establert a l'article
35 s'entendrá que renuncia a la renovado del concert ais
efectes del que disposa l'article següent.

TÍTOL 6
De l'extindó deis concerts educatius

Article 38
Son causes d'extlndó del concert educatiu:
a) El venciment del termini de vigencia del concert.
b) La morí, la jubilado o la incapacitado de la

persona física titular del centre, o bé l'extindó de la
persona jurídica, quan s'escaigui, sempre que amb
anterioritat no s'hagi incoat un expedient de canvi de
titula ritat, cas en el qual caldrá aten ir-se al resulta! de
la seva resolució.

c) L'acord mutu de les parts concertants.
d) L'incompliment greu de les obligadons derivades del

concert per part de l'Administració o del titular del
centre.

e) El cessament d'activitats del centre.
f) La revoca ció de l'autorització d'obertura del

centre.
g) La dedaració judidal de fallida o de suspensió de

pagaments del centre.
h) La falta, sobrevinguda, de concurrencia en el centre

concertat deis requisits exigits per concertar.
i) Aquetles altres que s'estableixin en el mateix

concert.

Article 39
En el supósit de mort del titular, els seus hereus

podran subrogar-se en el concert que tingues subscrit el
causahavent, sempre que reuneixin els requisits necessarís
per ser titulars d'un centre docent i per concertar.
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1'Administratió sempre que reuneixi els requisits esmentats
en el parágraf anterior.

Si els hereus o el nou propietari opten per no
continuar en eí régim de concerts, els efectes de
1'extinció del concert es produiran a partir de ta
finalitzadó del curs a cade míe corresponent. Durant aquest
període el nou titular assumirá necessáriament les
obligacions i els drets derivats del concert esmentat.

Extingit el concert educatiu o mancan! nou titular del
centre, l'Administració adoptara tes mesures cautelars que
calguin per garantir el dret a ¡'educado básica en régim
de graturtat.

Article 40
L'extinció del concert educatiu per mutu acord de les

parts no será procedent quan hi hagi raons d'interés públie
que ho impedeixin. En tot cas, s'haurá d'escoltar el
consell escolar del centre abans de dictar la corresponent
resolució administrativa.

Article 41
41.1 Constitueixen incompliment de les obligacions del

concert per part del titular les causes previstes a
l'article 62 de la Llei orgánica 8/1985, de 3 de julio!.

41.2 L'incompliment d'aquestes obligacions tindrá
carácter greu quan, de l'expedient administratiu instru'ít a
l'efecte o, si fa el cas, de sentencia de la jurisdicció
competent, es palesi que h¡ concorren la reincidencia o la
reiterado, l'ánim de lucre, ta mala fe, l'incompliment
deliberat o amb pertorbació manifesta del servei de
i'ensenyament. L'incompliment de carácter greu donará lloc
a la rescissió del concert.

L'incompliment no greu comportará la comminació del
titular i, cas que no esmenés la causa que el motivi, se
l'amonestará novament. La persistencia en ('actitud
d'incompliment comportará la no renovado del concert;
aquesta dreumstáncia s'assenyalará en el segon
apercebiment que s'efectuí.

En un i altre apercebiment el titular disposará del
termini d'un mes per procedira l'esmena corresponent, a
comptar des de la data de recepció de l'amonestament.

41.3 La rescissió del concert educatiu, si no es
preveu de forma específica en la disposició que l'acordi,
tindrá efectes des de la finalitzadó del curs académic en
qué s'aprovi.

Article 42
42.1 En cas de conflicte entre el titular del centre i

el consell escolar o quan l'Administració considerí que hi
pot haver incompliment del concert educatiu, s'haurá de
constituir una comissió de condliadó composta per un
representant del Departament d'Ensenyament, peí titular del
centre i per un representant del consell escolar elegit per
la majoria absoluta deis seus components entre els
professors o els pares d'alumnes que tinguin la condidó de
membres d'aquell. Quan es tracti d'un assumpte de carácter
laboral, la comissió podrá acordar ta presencia del
representan! legal deis tre bailad o rs del centre, amb veu i
sense vot.

Si la comissió conciliadora arriba a un acord unánime,
amb especificado de les mesures adequades per resoldre el
conflicte o solucionar la infraedó comesa, dins el termini
de 15 dies des de la seva constitudó, es considerará
condós el procés.

Si la comissió de conciliació no arriba a un acord per
unanimitat dins el termini establert, el Departament
d'Ensenyament decidirá la incoado de i'oportú expedient
administratiu i podrá adoptar, si s'escau, les mesures
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la denuncia d'un interessat, que es presentará a la
delegado territorial corresponent del Departament
d'Ensenyament. Rebuda una denuncia, el delegat territorial
sol-licitará informado reservada a la Inspecció
d'Ensenyament, la qual, juntament amb la denuncia, es
trametrá a la direcdó general competent.

42.3 La tramitado deis expedients previstos ais punts
anteriors es regirá per les normes de procediment
administratiu aplicables a Catalunya.

42.4 El conseller d'Ensenyament resoldrá, a proposta
de la direcdó general competent, els expedients previstos
en aquest article.

Contra l'esmentada resolució es podrá interposar recurs
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en els
termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú, i amb comunicado previa al
conseller d'Ensenyament.

42.5 Si a l'expedient es constata la percepdó
indeguda de quantitats per part del titular del centre, en
els termes de la Llei orgánica del dret a l'educadó,
suposará per al titular I'obligadó d'acreditar
documentalment davant del Departament d'Ensenyament la
devoludó de les quantitats esmentades en el termini d'un
mes a comptar des de la data de la notificado de la
resolució de l'expedient. Tot aixó sens perjudid de les
responsabilitats civils o penáis en qué s'hagi pogut
incórrer.

Article 43
Quan l'incompliment del concert sigui imputable a

l'Administradó, el titular del centre podrá demanar la
rescíssió del concert, adrecant la petició per escrit a la
delegado territorial corresponent del Departament
d'Ensenyament.

Artide 44
En els centres concertáis, el cessament voluntan de

les acth/itats del centre o la revocado de la seva
autoritzadó d'obertura s'efectuaran d'acord amb la
normativa que les reguli. Aixó no obstant, els seus efectes
es produiran sempre a partir de la finaützació del curs
académic que correspongui.

Article 45
En els supósits de sol-licitud de declarado de fallida

o de suspensió de pagaments, i mentre no es produeixi la
resolució judidal oportuna, el Departament d'Ensenyament,
d'acord amb els interventors judidals corresponents,
adoptará les mesures necessáries per assegurar el
compliment de les obligacions derivades del concert.

Article 46
Quan el concert s'extingeixi per voluntat o per causa

imputable al titular del centre concertat, aquest no podrá
acollir-se a les convocatóries de nova concertado durant
un període de quatre anys a comptar des de la dita
extindó.

Article 47
Quan un concert s'extingeix, bé en el mateix expedient

que comporta dita extindó o bé en expedient separat, es
determinará l'import de la liquidado de les obligadons
económiques que tingui l'Admínistració amb el centre, o
aquest amb aquella.

L'import de la quantitat que hagi d'abonar el centre a
('Administrado, d'acord amb el resultat de l'expedient,
haurá de ser satisfet en el termini que el Departament
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centre, si s'escau, será liquidat d'acord amb el sistema ¡
temninis que s'utilitzin per transferir l'import
corresponent a les despeses de funcionament dins del
pagament deis concerts educatius.

Article 48
Un cop extingit el concert educatiu, les delegacions

tem'toriáis del Departament d'Ensenyament adoptaran les
mesures necessáries per escolaritzar adequadament els
alumnes del centre concertat que vulguin continuar el seu
ensenyament en les mateixes condicions de gratuita!, per a
ta quaf cosa oferíran a aquests alumnes places en centres
públics o privats concertats.

Disposicions addicionals
- 1 Excepcionalment, el Departament d'Ensenyament podrá
subscriure concerts amb centres autoritzats que, tot i no
tenint el nombre d'unitats corresponents a tots els cursos
que integren un nh/ell, etapa o cicle de l'educació básica,
atenguin a poblacions rurals o suburbials.

També es podran mantenir els concerts que estiguin
subscrits amb centres que tinguin autoritzats el cessament
progressiu d'activitats del nivel!, etapa o cicle objecte
del concert. Aquest manteniment s'adequará, en tot cas, a
les previsions de la citada autoritzacíó.

- 2 Els concerts educatius podran adequar-se a les
característiques deis centres i unitats especifiques
d'educació especial, a tes deis centres ordinaris que
realitzin integrado d'alumnes amb disminucions greus i
permanents, a les deis centres que efectuín
experimentadons pedagógiques auíoritzades peí Departament
d'Ensenyament o a les deis que portin a terme programes
d'educació compensatoria, d'acord amb la normativa
d'aplicadó.

- 3 En els centres concertats provinents deis extingits
patronats o consells escolars primaris, les nomines del
professorat pertanyent ais Cossos Docents de la Generalitat
de Catalunya es financaran amb carree a l'aplicació
pressupostária específica d'aquest personal del capítol 1
deis pressupostos de la Generalitat de Catalunya i les
seves places s'amortitzaran sempre que es produeixin
vacants, essent cobertes aqüestes per professorat del
centre segons el régim de provisió deis centres concertats.

- 4 L'a portado de la Generalitat de Catalunya per fer
efectiva la graturtat de l'ensenyament i qualsevol
aportado que realitzi per al financament del cost de
l'ensenyament en els centres docents públics, ta
titularitat deis quals correspongui a organismes públics
diferents de la Generalitat de Catalunya, es realitzará, si
s'escau, a través deis respectius convenís amb el
Departament d'Ensenyament. Ets convenís podran mantenir la
seva vigencia mentre estigui en fundonament el centre i no
siguin denunciáis per una de les parts. Aixó no obstant,
durant la seva vigencia s'actua trizaran per adequar-los al
fundonament deis centres que es determini per mutu acord
de les parts. Aquests centres es regirán per tot el que
estableix la Llei orgánica 8/1985, de 3 de julio!, per ais
centres d'aquesta titularitat

- 5 El Departament d'Ensenyament podrá subscriure convenís
per al fundonament i financament deis servéis educatius en
centres hospitalaris que prestín atenció médica infantil.
Aquests convenís podran teñir una vigénda de fins a quatre
cursos académics i podran ser renovats per periodes d'igual
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quan aquest servei públic hagi de ser ates per aquests
centres d'acord amb l'esmentat Departament. Aquests
convenís tindran les mateixes característiques de vigencia
i renovado que els del parágraf anterior.

- 6 Les subvencions que s'estableixin per al financament
del funcionament ordinarí de nivells, etapes, cicles o
graus no concertats de centres que tinguin subscrít concert
educatiu, tindran carácter recorrent i el seu import
s'ajustará a tes disponibilitats pressupostáríes de cada
exercici i a les previsions de la normativa que les reguli.

També tindran igual carácter i quedaran sotmeses a
iguals condícions económiques les subvencions que
s'estableixin per a les llars d'infants o centres
d'educació infantil de primer cicle.

- 7 Sens perjudici del régim de concerts, el Departament
d'Ensenyament podrá, dins de les consignacions
pressu posta ríes existents, coadjuvar al financament de les
despeses d'inversió relatives a obres, instal-lacions i
equipaments escolars deis centres acollits al régim de
concerts i que reuneixin els requisíts que s'estableixin a
les corresponents con vocal oríes.

- 8 No obstant el que disposa J'artide 31.1 d'aquest
Decret, els centres concertats podran sol-licitar, en els
terminis establerts, l'augment del nombre d'unitats o grups
concertats, malgrat no estar melosos a i'autorització
d'obertura del centre, si n'haguessin instat llur
autorització al Departament d'Ensenyament, en la forma i
amb la documentado establertes, amb una anteladó mínima
de tres mesos abans que no s'inicíí el període de
presentado de sol-lidtuds de modificado de concerts.

En aquest supósit, el Departament d'Ensenyament estará
obligat a re so Id re simultániamerrt sobre ambdues petidons,
en els terminis assenyalats en aquest Decret.

Disposicions transitó ríes
- 1 Mentre no s'hagi implantat completament el nou sistema
educatiu regulat perla Llei orgánica 1/1990, d'acord amb
el calendari aprovat peí Decret 154/1992, de 20 de juliol,
i peí Decret 175/1992, de 4 d'agost, l'aplicació de les
previsions de l'artide 3.2 d'aquest Decret al batxíllerat
unificat polivalent i a la formado professional de segon
grau requerirán que aquests tinguin necessáriament la
dassificació académica d'homologats.

- 2 El present Decret será aplicable ais centres ja
concertats en la data de la seva entrada en vigor peí que
fa a la modificado, renovado i extindó deis concerts.

Disposicions fináis
- 1 Es faculta el conseller d'Ensenyament per al
desplegament i l'execució del que disposa aquest Decret.

- 2 Queda derogada l'Ordre d'1 de julio! de 1988, per la
qual es regula el sistema de modificado, renovado i
extindó deis concerts educatius.

- 3 El present Decret entrará en vigor l'endemá de la seva
publicado al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de febrer de 1993

Jordí Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan M. Pujáis i Vallvé
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art 14
1. Todos los Centros docentes deberán reunir unos requisitos mínimos para

impartir las enseñanzas con garantía de calidad. El Gobierno establecerá
reglamentariamente dichos requisitos.

2. Los requisitos mínimos se referirán a titulación académica del profesorado,
relación académica del profesorado, relación numérica alumno profesor,
instalaciones docentes y deportivas y números de puesto escolares.

art 27
1. Los Poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la

educación mediante una programación general de la enseñanza, con la
participación efectiva de todos los sectores afectados, que atienda
adecuadamente las necesidades educativas y la creación de Centros docentes.

2. (...)
3. La programación general de la enseñanza que corresponda a las

Comunidades Autónomas en su ámbito territorial comprenderá en todo caso
una programación específica de los puestos escotares en la que se
determinarán tas comarcas, municipios y zonas donde dichos puestos hayan
de crearse.

art 47
1. Para el sostenimiento de Centros privados con fondos públicos se establecerá

un régimen de conciertos al que podrán acogerse aquellos Centros privados
que, en orden a la prestación del servicio público de la educación en los
términos previstos en esta Ley, impartan la educación básica y reúnan los
requisitos previstos en este Título. A tal efecto, los citados Centros deberán
formalizar con la Administración educativa que proceda al pertinente concierto.

2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los
conciertos.

art 48
1. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a

régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de
unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con
sujección a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.

2. Los conciertos podrán afectar a varios Centros siempre que pertenezcan a un
mismo titular.

3. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos Centros
que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones
escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo
alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico
para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia aquello Centros,
que en régimen de cooperativa cumplan con las finalidades anteriormente
señaladas.
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1. Para poder acogerse al régimen de conciertos los centros privados deberán
cumplir los requisitos mínimos que se establezcan en el desarrollo del artículo
14 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, estar
autorizados para impartir las enseñanzas que constituyen el objeto del
concierto, someterse a las normas establecidas en el título IV de dicha Ley
Orgánica y asumir las obligaciones derivadas del concierto en los términos
establecidos en este reglamento.

2. En todo caso, el titular deberá constituir el consejo escolar del centro y
proceder a la designación de director en el plazo previsto en este reglamento.

Es fa necessarí recollir el sistema de financament deis centres prívats i quines son les seves
conseqüéncies en la qualitat de l'ensenyament En aquest sentit és interessant recordar que
una gran part deis problemes en el sistema educatiu venen donats per la diferencia entre
('escola pública i la privada (en general) i, tot i que els immigrants no en son els únics
perjudicáis, sí que son un coHectiu molt afectat, donat que la majoria deis estudiants
extracom un ¡taris están escolaritzats en centres públics (un 85% aproximadament) a causa,
mottes vegades, de les seves mancances.

La regulado legal básica i, per tant, aplicable a tot el temtorí de l'Estat deis concerts educatius,
la trobem en la LODE. Concretament, en el Títol IV (art. 47 y ss.) referent ais centres
concertáis. El Reial Decret 3.377/1985 de 18 de desembre, peí qual s'aprova el reglament de
nonnes básiques sobre concerts educatius, regula el tftol IV de la LODE per dotar de contingut
els concerts educatius en compliment de l'art. 47.2 de la mateixa LODE. Aquest decret té
també carácter básic. Per la seva part, ens trobem que a Catalunya també hi ha normativa al
respecte. Recollirem els aspectes mes destacáis de la normativa i, després, aquells aspectes
normatius catalans que, ja siguí perqué representen alguna novetat respecte a la normativa
estatal o be perqué, per aJtres raons, teñen mes sentit de ser explicáis en l'ámbit cátala. Tot i
així, cal dir que no hi ha gaire canvi entre la normativa estatal i la catalana.

La qüestió fonamentaJ rau en la interpretado de l'art. 48.3, donat que el sistema de
financament, tal com es troba en l'actualitat, canviaría radicalment. Cal veure-ho amb
deteniment.

La Constitució diu en l'art. 27.9 que els poders públics ajudaran els centres docents que
reuneixin els requisits que la Uei establebd. Per establir quins centres prívats poden acollir-se al
régim de Concerts educatius, haurem d'estudiar la LODE, en la quai es reconeixen els principis
básics deis Concerts, i el Decret estatal básic, que desenvolupa el tftol IV de la LODE, on es
troba recollit el Concert Educatiu. Caldrá estudiar a fons quin és el sentit deis requisits
establerts a la normativa i veure quina és la interpretado mes adequada a i'esperit de la LODE,
per tal de determinar quins son efs centres que poden accedir al Concert amb ¡'administrado.

D'una banda, l'art. 5 def RD establebc la necessitat que teñen els centres prívats de comp] ir
amb els requisits mfnims establerts per l'art 14 de la LODE per tal de poder acollir-se al régim
de concerts tot i que aquest artide marca els requisits per poder ser un centre escolar que
imparteixi ensenyament de qualitat L'art 14.2 diu que els requisits mínims fan referencia a la
titulado académica del professorat, la reladó numérica alumne-professor, les installadons
docents i esportives i ei nombre de llocs escolare.

D'altra banda, és important veure quina interpretado es dona a l'art 48.3 de la LODE quan
paria de la preferencia deis centres privats per acollir-se ais Concerts.

Per situar-ho en la lógica imposada en I'esperit de la Uei (i d'algunes sentencies del TC (STC
85/86) on s'estableix que els centres pnvats amb concert no tindran ánim de lucre), hem
d'estudiar alhora altres disposidons de la LODE i del Decret 2.377/85 que desenvolupa el
régim deis concerts. En aquest sentit, l'art. 47.1 estabteix que els centres prívats que es vulguin



sotmetre al régim de concert hauran de reunir ets requisits previstos en aquest tftd (el quart),
en el qual no es fa referencia ais requisits de l'art. 14 de la LODE, mes encarats a la necessitat
de ser complerts a fi de crear un centre docent homologat. D'aquesta manera, els requisits deis
quais paria el 47.1 i que desenvolupen el que la Constitudó ha establert en el seu art. 27.9
(que, en cap cas, son els requisits per esdevenir centre homologat), poden ser ies preferéncies
marcades a l'art. 48.3 i, per tant, no només actuarien com a preferéncies sino també com a
requisits necessaris per a la concertado d'un centre. És a dir, que els centres podríen
subscriure concerts quan es trobessin en alguna de les situacions descrítes en Tari 48.3,
perqué s'entendría que realment es precisa un centre prívat que cobreixi les necessitats
d'ensenyamerrt que en aquella zona no son cobertes peí centre o centres públics i, és per aixó,
que l'Estat o la corresponent comunítat ha de fer una programado escolar. A Catalunya existeix
el Mapa Escolar de 1995 que no ha estat actualitzat No compleix l'objectiu ja que es tracta
d'un llistat de centres escoláis i no pas d'una verítablé programado.

Resta dar que, en tot cas, será condidó sirte qua non el fet de complir amb aquests requisits
(art. 14 LODE) i després estar autorítzats per impartir els ensenyaments que constitueixen
l'objecte del concert, sotmeterrt-se a les normes establertes en el títol IV de la LODE, tal i com
estableix l'art. 5 d'aquest decret basic.

Evidentment quan un centre privat adquíreix la condició de concertat, haurá d'oferir
gratuitament l'ensenyament obtigatori i, de fet, prácticament virtdrá regulat com si es traciés
d'un centre públic: régim d'admissió d'alumnes, retado alumnes/professors, etc.

El régim de Concerts es troba regulat en el Decret 56/1993 de 23 dé febrer sobre concerts
educatius, modificat pardaJment peí Decret 155/1997 de 25 de juny.

L'artide 3.1 diu que, dins de les consignador© pressupostáríes fixades pels concerts educatius,
el Departament d'Ensenyament subscriurá concerts amb centres docents privats que estiguin
autorítzats per impartir aquells nivells de l'ensenyament basíc objecte del concert. No és fins
l'artide 3.3, després de parlar deis concerts singulars, que es fa referénda a l'art. 48.3 de ta
LODE, tot dient que en la selecció deis centres concertats es tindran en compte, en qualsevol
cas, els críteris de preferénda establerts.

Un cop realitzada la signatura del Concert, el centre, després de la seva denominado
específica, haurá d'afegir "Centre concertat per la GeneraJitat de Catalunya", donar a conéixer
el carácter propi del centre i, evidentment, oferír l'ensenyament concertat de manera gratuita,
entre altres obligadons.

L'artide 3.2 paria deis concerts singulars: un cop garantida la gratuTtat a l'ensenyament basic, i
depenent de les possibilitats pressupostáries, el Departament podrá subscriure concerts amb
centres per nivells, graus i ddes d'ensenyament no obligatori. Es tracta deis concerts singulars,
que majoritáriament es fan per la formado profesional. Aquests concerts es realitzen amb
centres privats per aquests nivells no obligatoris. La idea és que aquests concerts permetin ais
centres percebre deis alumnes quantitats que s'autoritzin en concepte de financament
complementan, ja que els concerts singulars no garanteixen la gratuita!

Peí que fa a les activitats complementáries i les extraescolars, cal dir que aqüestes no tindran
carácter lucratiu. El cobrament de qualsevol quantrtat de les activitats complementáries haurá
de ser autoritzat per ('administrado educativa. Les activitats extraescolars i les seves quotes
hauran d'ésser aprovades peí Consell Escolar i no podran teñir Hoc dins l'horari escolar.
Aqüestes activitats tindran carácter voluntan ni tindran carácter discriminatori. Les activitats
complementáries si estaran dins l'horari escolar. Aqüestes activitats pero, es faran publiques al
comencament del curs.



3. Escolaritzacio deis alumnes:
admissio i tractament deis alumnes

amb necessitats educatives especiáis;
l'ensenyament compensatori

- 2 8 -
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Comarca delPríorat:
Bellmunt del Priorat
La Bisbal de Falset
Cabacés
Capcanes
Cornudella de Montsant
Falset
La Fíguera
Cratallops
Els Gulamets
El Lloar
Marga
Margalef
El Masroíg
El Molar
La Morera de Montsant
Poboleda
Porrera
Pradeü de la Teixeta
La Torre de Fontaubella
Torroja del Priorat
La VUella Alta
La Vílella Baixa

Comarca de la Ribera d'Ebre:
Aseó
Benissanet
Flix
García
Ginestar
Míravet
Mora d'Ebre
Mora la Nova
La Palma d'Ebre
Rasquera
Riba-roja d'Ebre
Tivissa
La Torre de l'Espanyol
Vinebre
Comarca de la Terra Alta:
Ames
Batea
Bot
Caseres
Corbera d'Ebre
La Fatarella
Gandesa
Horta de Sant Joan
El Pinell de Brai
La Pobta de Massaluca
Prat de Comte
Viíaiba deis Ares

(01.038.115)

DEPARTAMENT
DENSENYAMENT

DECRET
56/2001. de 20 de febrer, peí qual s 'estableix el
régim d admissló d 'alumnes ais centres docents
sostinguts amb fons púbilcs.

L'article 27 de la Constitució de 1978 recull
el dret a l'educadó com un deis drets fonamen-
tals de la persona, I'exercíci del qual, en 1'am-
bir de l'ensenyament básic, té carácter obiíga-
tori í gratuít.

El mateix article estableix l'obligació deis
poders públics de garantir el dret a l'educadó
mltjancant una programado de rensenyament
amb parnapaáó efectiva de tots els sectors afec-
táis i la creació de centres docents.

La Lleí orgánica 8/1985, de 3 dejuliol, regu-
ladora del dret a l'educadó, estableix en relacló
amb el régim d'admissió d'alumnes que una
programado adequada de tes places escolars
gratuítes. en els ámbits territorials correspo-
nents, garantirá tant l'efectivitat del dret a
l'educadó com la possibilitat de triar el centre
docent.

Així mateix. l'article 20.2 de la Llei orgáni-
ca 8/1985, de 3 dejuliol, reguladora del dret a
l'educació, concreta com a criteris prioritaris
per adjudicar placa escolar tes rendes anuals de
la unitat familiar, la proximitat del domicilí i
l'existéncia de germans matriculáis al centre.
Alhora estableix que, en cap cas, no hi haurá
discriminado en l'admissió d'alumnes per ra-
ons ideológiques, religioses. moráis, socials, de
raca o de natxement.

La Llei orgánica 9/1995, de 20 de novembre,
de la participado, 1'avaluado i el govern deis
centres docents, preveu l'escolaritzadó d'alum-
nes amb necessitats educatives espedals, i espe-
cifica que les administracions educatives garan-
tirán l'escolarització d'aquests alumnes en els
centres docents sostinguts amb fons públics,
alhora que defmeix que s'entén per alumnes
amb necessitats educatives especiáis aquells que
pateixen discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, que manifesten trastoms greus de
conducta o que están en situadons socials o
culturáis desfavorides.

La norma esmentada preveu també l'admis-
sió d'alumnes a determináis ensenyaments, i
estableix afguns criteris de prioritat. Concreta-
ment, en eis procediments d'admissió d'alum-
nes a centres que imparteixen educació secun-
daria obligatoria, la prioritat deis alumnes que
provinguin de centres de primaria que tinguin
adscrits: en l'admissió d'aiumnes ais ensenya-
ments de grau superior de formació professio-
nal la prioritat, quan no hi hagi places sufidents,
és per ais alumnes que hagin cursat la modali-
tat de batxillerat que en cada cas es determini
i, un cop aplicat aquest criteri, caldrá atenir-se
a l'expedient academic; els alumnes que cursin
simiiltaniament ensenyaments regíate de música
o dansa i ensenyaments de régim general teñen
prioritat per a t'admissió ais centres que impar-
teixin aquests ensenyaments de regim general
que determini 1'Administrado educativa.

També s'estableix, a la Llei orgánica 9/1995,
la possibilitat que les administracions educad*
ves poden preservar una part de les places de
formado professional de grau superior ab alum-
nes que hi accedeixin mitjancant la prova que

estableix l'article 32 de la Llei orgánica 1/1990.
de 3 d'octubre, d'ordenadó general del sistema
educatiu.

L'admissió d'alumnes en els centres docents
sostinguts amb fons públics té com a objectiu
assolir la millor alendó a les necessitats educa-
tives de l'alumne, t es regeix pels prindpis d'equi-
tat, igualtat, integrado i cohesió social, garan-
tint la transparencia del procés i l'efecttvitat del
dret a l'educadó així com la possibilitat d'escollir
el centre docent, atenent el seu projecte i carác-
ter propi.

El Decret 72/1996, de 5 de marc, modifícat peí
Decret 53/1997, de 4 de marc, va establir el marc
general d'admissió d'alumnes en els centres
docents públics i priváis concertáis. El Decret
299/1997, de 25 de novembre, regula l'atendó
educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis. Des de la seva publicado s'han pro-
duít modifleacions substanciáis en normes de
carácter general, com és ara el Reial decret 777/
1998, de 30 d'abril, peí qual es despleguen de-
termináis aspectes de l'ordenació de la forma-
do professional en l'ámbit del sistema educatiu
i es regula l'admissió d'alumnes a la formado
professional espedfica.

Alhora, ha anat canviant la realitat educati-
va de Catalunya. En aquests darrers anys s'ha
intensificat l'arribada de dutadans d'altres pa-
Isos, ais quals cal acollir de forma adequada i
facilitar-los l'accés deis seus filis a l'educadó en
condfdonsd'equltat, de manera que s'afavoret-
xin la seva integrado efectiva i la cohesió soci-
al de la societat catalana. Amb aquest objectiu,
aquest Decret estableix la prioritat d'accés deis
alumnes amb necessitats educatives espedals a
un nombre predetermina! de places escolars.

El Decret estableix també la participado deis
ajuntaments i de tots els sectors educatiusen els
procediments d'admissió d'alumnes, així com la
deis órgans institudonals de participado i con-
sulta. De forma específica, aquesta disposició
determina les atribudons deis ajuntaments en
relació amb l'admissió d'infants al primer clde
de I educado infantil, quan l'ens local n'assumei-
xi les competéncies.

Amb la finalitat de garantir el dret a la Igualtat
en l'accés al bé públic de l'educació de tots els
infants, sense cap condicionament per rao de la
situado personal o social, aquest Decret esta-
bleix el procediment formal d'admissió d'alum-
nes al segon cide d'educadó infantil en els cen-
tres sostinguts amb fons públics, ates que la
sodetat catalana ha assolit l'escolarització uni-
versal de la poblado de l'edat corresponent a
aquest dele.

Les modificadons de carácter normatiu i els
canvis socials fndicats, així com el fet de la culmi-
nado del procés d'implantadó del nou sistema
educatiu i la conveniénda de poder disposar
d'una reglamentado general id'un procediment
amb la máxima claredat i simplificado, fan ne-
cessária aquesta nova normativa.

En virtut d'aixó, a proposta de la consellera
d'Ensenyament, amb ['informe del Consell Es-
colar de Catalunya i l'informe de la Comissló de
Govern Local, d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberado
previa del Govern,
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DECRETO:

CAPÍTOL 1
Disposicions de carácter general

Artlcle 1
Ambil d'apllcació

Aquest Decret regulaels processos d'admb-
sió d'alumnes en els centres sostingutsambfons
públics, totalment o parcial, que Impartebcen en-
senyaments reglats de régim general o de régim
especial, i en les escoles de música i de dansa
sostingudes amb fons públics.

Article 2
Principis generáis

2.1 Tots eb alumnes teñen dret a una pla-
ca escolar que els garanteixi l'educació obliga-
toria i gratuita.

2.2 Correspon al Departaraent d'Ensenya-
ment garantir que siguí efectíu aquest dret,
mitjancant la programació general I l'oferta
anual de Uocs escolars sostínguts amb fons pú-
blics.

2.3 El régim d'admissió d'aiumnes en els
centres sostínguts amb fons públics es regetx peb
principb d'equitat, igualtat i integrado i cohe-
sió social, garantint ais pares, mares o tutors, i
ais alumnes quan son majors d'edat. el dret a
l'educació i la possibilítat d'escolHr centre do-
cent, tenint en compte les necessitats educati-
ves de 1'alumne i els Ilocs oferts.

2.4 Els ajuntaments, eb conselb escoláis, els
tituláis deis centres, les directores i eb directors,
i els pares, mares o tutors deb alumnes deis
centres públics i deb centres privats concertáis
intervenen en eb processos d'admissió.

2.5 En l'admissió deb alumnes, eb centres
docents sostínguts amb fons públics no poden
establir cap mena de discriminado per raons ide-
ológiques, religioses, moráis, sociab. de raca,
sexe, naixement, nacíonalitat o quabevol altra
de carácter personal o social.

2.6 L'admissió d'alumnes no es pot condi-
cionar ais resultáis de proves o exámens, llevat
d'aquelb que esriguin prevbtos en aquest De-
cret i en la normativa reguladora deb correspo-
nents ensenyaments, ni tampoc a la pertínenca
a cap mena d'entitat o associació, o a cap mena
d'aportació económica o personal.

¿7 PerseradmesenuncentredocenLralum-
ne ha de teñir tots eb requistts d'edat, académics
i la resta, exigits per l'ardenament jurídic vigent
per al niveil educatiu 1 per al curs al qual vol
accedlr. Quan el nombre de places escolars ofer-
tes per un centre és inferior al nombre de sol-
licituds, l'admissió es regeix pels criteris que
estableix aquest Decret.

Article 3
Informado ais alumnes o ais pares, mares o tu-
tors

3.1 Els centres docents informaran els pa-
res, mares o tutors i eb alumnes del projecte
educatiu del centre, ¡ del seu carácter prapi quan
el tingui.

3.2 Abrí mateix, informaran, quan s'escai-
gui. del régim de flnancament amb fons públics
deb ensenyaments concertáis, de I'import de
les subvencions i deb ajuts que rebln de les ad-
mlnistradons publiques per al sostenlment d'al-
tres ensenyaments reglats que imparteixin, així
com de les activitats complementarles i el seu
cost.

3.3 Les delegadons i oficínes territoriab del
Departamentd'Ensenyament informaran sobre
l'oferta educativa deis centres sostínguts amb
fons públics. Així mateix, en podran informar
eb ajuntaments.

CAPÍTOL 2
Procedlment d admlssió d 'alumnes

Article 4
Oferta de Uocs escolars

4-1 El Departament d'Ensenyament deter-
minará l'oferta anual de Uocs escolars de cada
centre docent per nivells, cursos, grups o unitats
escolars. graus i ensenyaments, sostingut amb
fons públics.

L'oferta de Ilocs escolars podra ser modificada
en acabar eb períodes de preinscripció o matrí-
cula que s'establebdn, atenent la demanda de
places.

4.2 Es garanteix la integrado deb alumnes
i la cohesió social mitjancant rescolarítzadó, en
tots eb centres sostínguts amb fons públics, deis
alumnes amb necessitats educatives especiáis.
A aquests efectes, durant eb processos d'admb-
sló, s*estableix la prioritat d'accés d'aquests
alumnes a un nombre predeterminat de places
en cada centre, que será de 4 per a cada grup
d'alumnes amb carácter general, llevat que la
delegada o delegat territorial resolgui ampliar
aquest nombre en fundó de les necessitats a"es-
colarització en eb diferente amhits terrítorials.

El Departament d'Ensenyament determina-
rá la forma d'acredítació de la concurrencia
d'aquestes necessitats.

4.3 En l'oferta de Ilocs escolars deb deles
formattus de formado professional i d'arts plás-
tiques, es reservara una part de les places per ais
alumnes que hi accedeixln mitjancant la supe-
rado de les proves d'accés o equivalents legal-
ment establertes. El Departament d'Ensenya-
ment establirá. amb anteriorítat a l'inici del
període de preinscripdó, la reserva corresponent
a aquests ensenyaments.

Article 5
Formaíitzacló de sol-licituds d'admissió

5.1 Per accedir per primer cop a un centre
docent es requerirá la presentado de sol-licitud
d'admissió formal! tzada peí pare, mare o tutor
de 1'alumne si és menor d'edat, d'acord amb el
model que estableixi el Departament d'Ense-
nyament. en la qual s'lndicará el centre sol-lidtat
en primer lloc i s'hi podran fer constar, també,
altres centres alternatius, per ordre de preferen-
cia. La presentació de mes d'una sol-lidtud per
accedir ais mateixos ensenyaments comporta la
invalidado deis drets de prioritat que puguin
correspondre al sol-Untan t.

Tanmateix, quan es vulgui optar, altemativa-
ment o simultánia, a ensenyaments de régim
especial i a ensenyaments de regim general, es
presentaran sol-lidtuds separades.

52 També es requerirá sol-lidtud d'admissió
per accedir al primer curs del segon dde d'edu-
cactó infantil, al batxilleratde la modalitat d'arts,
a la formado professional específica i ais ense-
nyaments de regim especial, encara que s'impar-
teíxin al mateix centre on és matriculat l'aiumne.

5.3 Les sol-licituds d'admissió es presenta-
ran, en el termini que fbd I peb mitjans que es-
tableixi el Departament d'Ensenyament, a! cen-
tre docent demanat en primer Uoc

Així mateix es podran presentar a l'ajunta-
ment on estigui ubicat el centre o a la delegacíó
territorial del Departament d'Ensenyament que
correspongui. Quan l'ürgan receptor de la sol-
licitud no sigui el centre, la fará arribar imme-
diatament al centre docent que hi figuri com a
demanat en primer lloc, al qual correspondrá
d'aplicar, quan s'escaigui, eb criteris de priori-
tat establerts.

CAPÍTOL 3
Criteris d'admissió

Article 6
Ordre de prioritat de les sol-licituds d'admissió

Quan el nombre de soMidtants per ocupar un
lloc escolar en un centre sostingut amb fons
públics sigui superior al de vacante exbtents, les
sol-tldhids d'admissió s'ordenaran en aplicado
deis criteris de prioritat, d'acord amb el que
disposen aquest Decret i les normes que el des-
pleguin.

Article 7
Criteris generáis de prioritat

7.1 Son cri teris generab de prioritat en l'ad-
missió d'aiumnes, quan no hi hagi places sufi-
dents, la renda de la unitat familiar, la proximitat
del domicili de 1'alumne al centre docent 1 l'exb-
ténda de germans del sol-lidtant matriculats en
el centre.

7.2 Son criteris complementarb per tal d'or-
denar les soMidtuds en el cas d'igualtat en l'apli-
cació deis criteris prioritaris, formar part de
familia nombrosa. procedird'un centre que
cessa tes seves activitats el curs per al qual es
presenta la sol-licitud d'admissió, i airees dreum-
stáncies a determinar peí consell escolar del
centre docent, les quals s'hauran d'haver fet
publiques abans de l'inici del procés d'admissió
d'alumnes.

Article 8
Crileris específks de prioritat en l'admissió d 'alum-
nes en determináis ensenyaments

Son criteris espetífics de prioritat els següents:
a) Per cursar ensenyaments d'educació se-

cundaría obligatoria en un centre determinat,
tíndran prioritat eb alumnes que procedeixin
deb centres d'educadó primaria que hi esriguin
adscrits, segons estableixi l'organ competent del
Departament d'Ensenyament.

b) Percursarensenyamentsdegrausuperior
de formado professional específica, tindran
prioritat els alumnes que hagin cursa! les mo-
dalitats i matéries de babdllerat que estableix el
Reial decret 777/1998. de 30 d'abril. Un cop
aplicat aquest criteri, si no hi ha places sufidents,
es tindrá en compte l'expedient académic de
l'aiumne.

c) Eb alumnes que cursin simultániament
ensenyamenB reglats de música o de dansa i en-
senyaments de régim general tíndran prioritat
per a l'accés ab centres que es determinin per
resoludó de l'órgan competent del Departament
d'Ensenyament.

Article 9
Barem per establir la prioritat d 'admissió

9.1 En l'admissió d'alumnes a determináis
ensenyaments s'aplicaran en primer lloc eb cri-
teris espedfics de prioritat que estableix l'arti-
cle 8 d'aquesta dbposidó.
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9.2 L'admíssió deis sol-lititants en els ense-
nyaments d'educació infantil, educado prima-
ria, educado secundaria obligatoria, batxülerat
cicles formatíus de grau mitjá, quan el nombre
de places siguí inferior al de sol-iidtuds es regira,
ais efectes d'establir-ne la priorítat d'accés, pels
criteris de prioritat, el barem d'aplicació deis
quals s'estableix a l'annex.

9.3 St malgrat l'apltcadó deis criteris com-
plementaris subsistelx la situado d'empat, I'or-
denadó delssoMidtants afectats es fara mitjan-
cant sorteig públic

Arricie 10
Admissió d'aiumnes en els cicles formatíus de
grau superior de formado professional especí-
fica

L'admissió d'aiumnes en els deles formatíus
de grau superior de formado professional es
regira per la normativa específica, de conformi-
tat amb el que disposa el Reial decret 777/1998,
i d'acord amb els criteris de prioritat establerts
en aquesta disposidó.

Article 11
Admissió d'aiumnes en els ensenyaments artis-
tics

11.1 L'admissió d'aiumnes ais centres que
imparteixen ensenyaments artístics. com a nor-
ma general, requerirá la superado d'una prava
d'accés. En superar aquesta prova. els sol-li-
citants s'ordenaran d'acord amb la qualificació
obtinguda ais efectes d'ordre de prioritat d'ad-
missió.

112 No obstan! el contingut de l'apartat
anterior, poden teñir accés directe ais ensenya-
ments artístics els alumnes que complebdn els
requisits previstos a la normativa d'ingrés a
aquests ensenyaments.

11.3 Per ais ensenyaments de música i dan-
sa, i a mes de la prova d'accés. es podran esta-
blir criteris d'admissió que tinguin en compte
I'edat idónia per cursar aquests ensenyaments,
en particular en aquells centres que impartebán
ensenyaments integrats.

Article 12
Admissió d'aiumnes a les escoles oficiáis d'idio-
mes

12.1 Enl'admisslód'alumnesalpriniercurs
de cada idioma tindran prioritat els sol-lititants
el domidli, el lloc de treball o el lloc d'estudí deis
quals esrigui situat en Tarea territorial d'tnflu-
énda del centre, per ais diferents idiomes impar-
títs.

En el supósit que hi hagi mes sol-licitante amb
prioritat que places disponibles, s'efectuará un
sorteig públic a l'efecte d'estabtir l'ordenació
deis soMidtants.

12.2 L'admissió d'aiumnes a segon, tercer
o cinqué curs estará condicionada, abans de
l'aplfcaciú del criterí establert a l'apartat ante-
rior, a una prova de nivell per determinar el curs
en qué s'ha de matricular l'alumne.

Per a l'admissió a quart i cinqué curs caldrá
que Talumne estigui en possessió del certificat
elemental o de les convalidacions legaiment
establertes.

Article 13
Admissió d 'alumnes amb necessilats educativas
especiáis en centres ordinarís, unííats d'educació
especial en centres ordinarís o centres especifics
d'educació especial

L'escolarització d'aiumnes amb necessitats
educatives especiáis en centres ordinaris, en
imítate d'educadó especial en centres docents
ordinariso en centres especifics d'educació es-
pecial requerirá resolució de la delegada o el
delega! territorial del Departament d'Ensenya-
ment, qui tíndrá en compte els dictámens deis
equips d'assessorament psicopedagógic i els
informes espedalltzats escalente, alxí com les
necessitats deis alumnes i les condidons i pos-
sibilitats d'atendó deis centres o les unitats. En
tot cas, els pares, mares o tutors deis alumnes
serán escoltáis abans d'emetre la resollido.

Article 14
Árees d'infiuéncla deis centres docents

14.1 Alsefectesd'aplkar el criteriprioritari
d'admissió per proximitat del domidli de l'alum-
ne al centre docent, el Departament dlinsenya-
ment delimitará les árees territorials d' influencia
deis centres, per ais diferents ensenyaments,
d'acord amb Tajuntament o els ajuntaments cor-
responents, després d'escoltar els órgans insti-
tudonals de partidpadó i consulta i els centres
afectats.

14.2 Els centres docents faran públic en el
tauler d'anuncis Varea territorial d'influénda per
ais diferents ensenyaments que imparteixen.

Article 15
Acreditado de ¡es circunstancies al-legades i
requisits d'admissió

15.1 Les dreumstáncies al-legades a efectes
de barem s'acreditaran documentalment en el
moment en qué es lliuri la sol-licitud d'admissió.

15.2 Els pares, les mares o els tutors deis
alumnes, o els alumnes si son majors d'edat,
emancipáis o habilítate d'edat, acreditaran els
requisits necessaris que no hagin estat acredi-
táis en el procés d'admissió en el moment que
s'efectui la matriculado.

CAPÍTOL 4

Assignadó de liocs escolars

Article 16
Comissions d 'escolarítzatíó

16.1 A l'efecte de garantir el compliment de
les normes sobre admissió d'aiumnes i la parti-
dpadó deis diferents sectors educatius en el
seguiment del procés d'admissió d'aiumnes, el
Departament d'Ensenyament establira comis-
sions d'escolarització.

Cada delegada o delegat territorial del De-
partament d" Ensenyament disposara en el seu
ámbit territorial la constítució de les comissions
d'escolarització que siguin necessáries.

16.2 Cada comissió d'escolaritzadó estará
constituida pels membres següents, nomenats
per la delegada o delegat territorial abans de
l'inid del període de preinscripdó:

a) Una inspectora o inspector d'ensenyament
que exerceix la presidencia i a qui correspon la
direcdó de tot el procés.

b) La directora o director d'un centre públic
de l'ámbit d'actuadó de la comissió d'escolarit-
zació, a proposta deis dírectors o directores deis
centres afectats.

c) La persona titular d'un centre concertat de
l'ámbit d'actuadó de la comissió d'escolaritza-
dó, a proposta de les organitzadons patronals.

d) Un representant de cadascun deis ajunta-
ments deis munidpis compresos en l'ámbit d'ac-

tuadó de la comissió d'escolaritzadó en els quals
estiguin ubícate els centres docents deis corres-
ponente nivells. Els ajuntaments de la resta de
munidpis podran designar un representant que,
amb veu i sense vot, participi en els treballs de
la comissió.

e) Dos representante de les mares o pares deis
alumnes membres de consells escolars deis cen-
tres de l'ámbit d'actuació de la comissió d'esco-
laritzadó, un d'un centre públic i l'altre d'un
centre concertat, a proposta de les federadons
i associadons respectives.

f) Un representan! del consell comarcal cor-
responent en el cas que l'ámbit territorial de la
comissió se dreumscrigui a la comarca i l'esco-
laritzadó de l'alumnat afecti els servéis de trans-
port i menjador.

g) La directora o el director d'un deis equips
d'assessorament i orientado psicopedagógica
designat per la delegada o delegat territorial cor-
responentdel Departament d'Ensenyament.

La delegada o delegat territorial designará els
membres de la comissió d'escolaritzadó que han
de ser proposats per cada sector implica! en el
cas que aquest no formuli cap praposta.

Les comissions designaran el secretan o la
secretaria entre els seus membres.

El presiden! o la presidenta de la comissió
podrá requerir l'assisténcia de técnics o profes-
sionals d'ámbits o programes especifics que
puguin ajudar en l'adequada presa de decisions.

La comissió podrá sol-licitar l'ajut i la col--
laboradó deis ajuntaments corresponents en el
seu ámbit territorial d'actuadó a fi i efecte, entre
al tres, de garantir el compliment de l'escolarit-
zacíó obligatoria.

16.3 Les comissions d'escolarització proce-
dirán a l'assignació de lloc escolar ais alumnes
la sol-licitud deis quals no hagi pogut ser atesa.

Aquesta assignació respectará tant l'ordre de
preferénda de centres manifestar a la sol-licitud
com el resuitat obtingut per cada sol-licitud en
el procés de valorado corresponent. Les comis-
sions d'escolaritzadó comunicaran ais centres
docente amb vacante el resuitat de l'assignació
de lloc escolar que efectuln. Les decisions de la
comissió d'escolarització quant a l'assignació
d'aquestes places son de compliment obligatori
per ais centres docents de la zona escolar cor-
responent.

Alhora, les comissions d'escolarització fad-
litaran l'acolliment, orientado i escolaritzadó
deis alumnes amb necessitats educatives espe-
ciáis derivades de situadons socials o culturáis
desfavorides, en aqueiles árees territorials es-
pecifiques en qué siguí procedent de fer-ho, i en
aquest cas tindran continuítat al llarg del curs
desprésdeñrialitzare! procés d'admissiód'ahirn-
nes. La determinado d'aquestes árees territo-
rials especifiques correspondrá ai delegat o
delegada territorial del Departament d'Ense-
nyament, d'acord amb els ajuntaments corres-
ponents.

Article 17
Funcions deis órgans degovem deis centres en
el procés d 'admissió d 'alumnes

17.1 Els órgans de govern deis centres do-
cente vetllaran per l'admissió deis alumnes i l'ob-
servanca de les normes que la regulen, d'acord
amb les competéndes atorgades per la legisla-
do vigent

17.2 En els centres de títularitat pública, el
consell escolar del centre és l'órgan competen!
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per decidir I'admissió d'alumnes, d'acord amb
el que dísposen aquest Decret i les normes que
el desplcguin.

17,3 En els centres concertats, és responsa-
bilitat del seu titular l'observanca de les normes
d'admissiód'alumnes. £1 consell escolar vetllará
peí seu compliment.

Arricie 18
Publicado de la refació d'admesos i matricula-
do

Els centres docents publicaran en el tauler
d'anuncis, en el termini que s'estableixi, la re-
lació d'alumnes admesos. Després de fer-la
pública, s'cfcctuará la matriculado, en els ter-
minis i la forma que determini el Departament
d'Ensenyament.

Article 19
Recursos

Contra els acords i decisions sobre admissió
d'alumnes deis consells escolars deis centres
docents públics es podrá interposar recurs d'al-
cada davant el corresponent delegat o delega-
da territorial del Departamení d'Ensenyament.
la resolució del qual posará fl a la vía adminis-
trativa. Contra els acords i decisions deis titu-
lars deis centres privats es podrá presentar re-
clamado davant el mateíx delegat o delegada
territorial. Aquest recurs o reclamado, si s'es-
cau, s'haurá de resoldre dins un termini que
garanteixi l'adequada escolaritzadó de l'alumne.

Arricie 20
Incompliment de tes normes sobre admissió
d'alumnes

L" incompliment per pan deis centres docents
de tes normes sobre admissió d'alumnes com-
porta 1'obertura del corresponent procediment
admínistratiu. a l'efecte de determinar les pos-
sibles responsabililats que en puguin derivar.

Article 21
Delegado de competéntíes

Es deleguen en eís ens locáis les competén-
des que aquest Decret atribueix al Departament
d'Ensenyament peí que fe ab processos d'admis-
sió d'alumnes al primer dele de I "educado in-
fantil en üarsd'lníants. Aquesta delegado s*efec-
tuara a sol-licitud de l'entitat local i sense que
l'assumpció d'aquesta competencia comportf
transferencia de recursos.

Per a l'efectivitat de !es competéncies que es
deleguen mitjancant aquest Decret, el Depar-
tament d'Ensenyament subscríurá un conveni
Individualitzat amb l'ens local corresponent, en
el qual s'especificará el curs escolar a partir del
qual tíndrá efectes.

Els ens locáis que assumeixin aqüestes com-
peténdes tindran també la facultar d'establir les
comíssions d'escolaritzadó corresponents i de-
terminar-ne l'ámbit territorial, i de modificar el
barem establert a l'annex d'aquesta disposició,
respectant, en tot cas, els criteris de prioritat
establerts en la legislado vigent.

Aquesta delegado de competéndes té carác-
ter indefinit, pero pot ser revocada peí Govem
de la Generalitat en els termes que estableix
1'arricie 125 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de régim local dé Catalunya. La
Ceneralitat es reserva les facultáis a qué fa re-
ferencia l'artide I24.a),e),f) i g) de la Llei es-
mentada.

DlSPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Admissió d'alumnes de centres adscriis en
el primer cuis d'educacíó secundaria obligato-
ria

El Departament d'Ensenyameni podra esta-
blir, per tal de fadlitar el preces de matricula-
do, un procediment espedfic d'admissió, en el
primer curs de l'educació secundaria obligato-
ria, deis alumnes que procedeixin de centres de
primaria adscrits.

—2 Adequaáó déla rétio ales necessitatsd'es-
colaritzadó

A ñ d'atendre qualsevol necessitat d'escola-
rítzadó, preferentment la d'alumnes amb neces-
sitats educatives espedals, que es pugui presen-
tar a Vinid o al liarg del curs en els ensenyaments
obÜgatoris, 1'Administrado educativa adoptara
les mesures necessáries per garantir l'escolarit-
zació, lesquals podran comportar una modifi-
cado del nombre maxün de Uocs escolars per
aula. Quan aixó impliqui un increment, aquest
increment del nombre máxim no podrá ser su-
perior al deu per cent de la rátio establerta per
a cada ensenyament.

Dins el supósit previst a l'apartat anterior s'hi
entén indos el cas en qué dos o mes germans sol-
lícitin lloc escolar en el mateix centre i en el
matebe curs deis ertsenyaments d 'educado infan-
til, primaria o secundaria obligatoria, en el cas
que només un resulti admés al centre.

—3 Efe seminaris mennrs
Els seminaris menors de l'Església católica

queden exceptuáis del que disposa aquest De-
cret.

—4 Remissió normativa
Les remissions fetes al Decret 299/1997, de 25

de novembre, sobre l'atendó educativa a l'alum-
nat amb necessltats educatives especiáis, ais
decrets 72/1996, de 5 de marc, i 53/1997. de 4 de
marc. s'han d'entendre efectuades a aquesta
disposídó.

DiSPOSIClO DEROCATOR1A

Queden derogats el Decret 72/1996, de 5 de
marc, peí qual s"estableix el régim d'admissió
d'alumnes enelscentres docents sostinguts amb
fonspübücs; el Decret 53/1997, de 4 de marc, que
el modifica, i qualsevol norma del mateix rang
o inferior que s'oposi al que estableix aquesta
disposidó.

DlSPOSlCIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor l'endemá de la
seva publicado a! DOGC.

Barcelona, 20 de febrer de 2001

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MIRO
Consellera d'Ensenyament

ANNEX

Criteris d admissió d'alumnes

a) Criteris generáis de prioritat
Existencia de germans al centre docent:

Quan l'alumne tíngui un o mes germans ma-
triculats al centre, 4 punts. S'entén que un alum-
ne té germans matriculáis al centre quan aqueste
ni están en el moment que es presenta la sol-
licitud d'admissió.

Proximitat del domicili de l'alumne al centre
docent:

Quan el domicili del sol-lidtant estigui situat
en Varea territorial d'influencia del centre. 2
punts. A instancia deis pares o tutors, o de
l'alumne quan sigui major d'edat, emancipat o
habilita! d'edat, es prendrá en considerado, en
comptes del domicili de l'alumne, el domidli del
lloc de treball del pare, la mare, el tutor o, si
s'escau, del mateix alumne, amb la mateixa
puntuado.

Renda anual de la unitat familiar:
Quan els pares, mares o tutors o, si s'escau,

l'alumne siguin benefidaris de la renda mínima
d'inserció, 1 punt.

b) Criteris complementaris
En áruadons d'empat en ia puntuado obtin-

guda per l'aplicació deis criteris generáis de
prioritat s'aplicaran els criteris complementaris
següents:

Peí fet de formar part de familia nombrosa,
3 punts.

Peí fet de procedir d'un centre que cessa les
seves activltats el curs per al qual es presenta la
sol-licitud d'admissió, 2 punts.

Per altres circumstáncies a determinar peí
centre docent. 1 punt.

(01.043.095)



DECRET 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb
necessitats educatives especiáis. DOGC: 28.11.1997

Les orientaáons i els criteris d'actuació del Departament
d'Ensenyament peí que fa a l'educació especial s'han
fonamentat, des de l'assumpció de competéncies en materia
d'ensenyament per la Generalitat de Catalunya, en els
príncipis de normalització i seclorització deis servéis,
d'integradó escolar i de personalizado de la resposta
educativa.

Aquests príncipis van ser assumits per la Uei 13/1982, de 7
d'abril, d'integració social deis mtnusválids. Així mateix,
el Decret 117/1984, de 17 d'abril, d'ordenació de l'educació
especial per a la seva integrado dins del sistema educatiu
ordinari, va eslablir un marc normatiu basat en els
esmentats príncipis, que ha estat el referent básic de totes
les actuacions dutes a temne a Catalunya en relació amb
l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis.

Posteriorment la Llei orgánica 1/1990, de 3d'octubre,
d'ordenació general de) sistema educatiu, va recollir també
els esmentats príncipis, establint que l'atenció a aquest
alumnat es regirá pels príncipis de normalització i
d'integració escolar i que el sistema educatiu disposará
deis recursos necessaris perqué l'alumnat amb necessitats
educatives especiáis tingui una resposta educativa
encaminada a assolir, dintre del mateix sistema, els
objectius establerts amb carácter general per a tots els
alumnes.

La Uei orgánica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participado, ('avaluado i el govern deis centres docents,
afirma que s'entén que l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis és aquel) que requereix, durant un període de la
seva escolarítzadó o al llarg de la mateixa, determinats
suports i atencions educatives especifiques peí fet de teñir
discapacitats motríus, psíquiques o sensoríals, per
manifestar trastoms greus de conducta o pertrobar-se en
situadons socials o culturáis desfavorides. Així mateix, la
Llei estableixque les Administracions educatives garantirán
rescotaritzactó de l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis en els centres sostinguts amb fons públics,
mantenint en tot cas una distríbució equilibrada deis
alumnes, tot considerant-ne el nombre i les seves especiáis
circum standes.

La valorado positiva de les actuacions desenvolupades a
partir del Decret 117/1984, ha anat consol id a nt les opcions
integra do res que han penmés avancar en l'adequació de la



resposta a les necessitats educatives especiáis de la
majoria d'aquest alumnat en els centres docents ordinaris,
en el marc d'una escola comprensiva, oberta a la drversitat
i a les necessitats especiáis de tot l'alumnat. Igualment,
cal fer una valorado positiva de la fundó realizada pels
centres d'educació especial que tal com preveía l'esmentat
Decret i preveu la LJei orgánica 1/1990, de 3 d'octubre, fan
possible l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats
educatives especiáis denvades de condicions personáis de
discapacitat que no poden ser ateses en els centres docents
ordinaris.

Des de la publicació del Decret 117/84, de 17 d'abril, s'han
produit canvis que teñen una notable incidencia en l'atenció
educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especiáis
denvades de discapacitats; per exemple, ha canviat
l'estructura de les etapes del sistema educatiu i el període
d'escolarítat obligatoria, i s'ha implantat i desenvolupat
un nou curriculum, les caráeterístiques del qual, ofereixen
la possibilitat d'adaptacions constants a les necessitats
especiáis de l'alumnat.

D'altra banda, ['experiencia desenvolupada en el procés
d'integrad ó escolar permet identificar alguns aspectes que
requereixen una nova definido mes ajustada a les noves
realitats; per exemple, resulta necessari actualitzar els
criteris i procediments per a realitzar l'avaluació
ps ico pedagógica de les necessitats educatives especiáis des
d'una visió interactiva del procés d'ensenyament i
aprenentatge. Així mateix, l'análisi de la realitat
a con sella l'establiment de noves formes de col-labora ció
entre els centres ordinaris i els centres d'educació
especial, que garanteixin la continuitat de les respectives
actuacions com a part integran! d'un únic sistema educatiu.

Peí que fa ais requisits mínims que han de reuniréis
centres d'educació especial, la disposició addicional
tercera del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, permet
que les administracions educatives competents adaptin el que
disposa l'esmentat text legal ais centres docents dedicáis
específicament a educado especial, per a l'alumnat les
necessitats educatives del qual no puguin ser ateses en un
centre docent ordinari.

D'altra banda, ¡'experiencia indica la necessitat de
consolidar els plantejaments desenvolupats peí que fa a la
planificado i l'organització de l'atendó educativa a
l'alumnat amb necessitats educatives especiáis denvades de
sobredotactó o de malaities que requereixen hospitalització
o atendó educativa domiciliaria.

El present Decret, dones, actualitza la regulado de
l'atendó educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis, temporals o permanents, l'origen de les quals pot
atribuir-se fonamentalment a condicions personáis de
discapacitat psíquica, motriu o sensorial, de sobredotació,
o a la historia educativa i escolar deis alumnes. Així
mateix, actualitza els requisits mínims de les unitats
d'educació especial en centres ordinaris i deis centres



d'educació especial.

La regulado d'aquests aspectes es fonamenta en els
príncipis i la normativa anteríorment citats, i té en
considerado les directrius i recomanacions formulades en la
Conferencia Mundial sobre necessitats educatives especiáis
celebrada a Salamanca el juny de 1994.

En virtut de l'exposat, a proposta del conseller
d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen del Consell Escolar
de Catalunya, vist ('informe favorable de la Comissió de
Govem Local, realttzats els trámrts sindicáis, d'acord amb
et dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, de la
Comissió Interdepartamental per a la coordinado
d'actuacions de ['Administrado de la Generalitat adrecades
ais infants i adolescents amb disminudons i amb la
deliberado previa del Govem,

Decreto:

Capítol 1
Disposicions de carácter general.

Artide 1
Objecte.
1.1 L'objecte del present Decret és l'ordenació de
l'atendó educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis temporals o permanents, derivades de condicions
personáis de díscapacitats psíquiques, motríus o sen so riáis,
de condicions personáis de sobredotació o per causes
associades a la seva historia educativa i escolar.
1.2 Així mateix té com a objecte l'establiment i
('adaptació deis requisits mt'nims establerts amb carácter
general ais centres d'educació especial i a les unitats
d'educació especial integrades en centres docents ordinaris.

Artide 2
Ámbit d'aplicació.
El present Oecret és d'apíicació a tots els centres docents
sostinguts amb fons públics, dins l'ámbit de l'ensenyament
no universitari de Catalunya, sens perjudid del que
s'estableix a la disposició addidonal primera respecte ais
centres prívats no sostinguts amb fons públics.

Capítol 2
L'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
espedals.

Artide 3
identificado, avaluado i determinado de les necessitats
educatives especiáis de l'alumnat.
3.1 Ais efectes del que es disposa en aquest Decret, les
necessitats educatives especiáis de l'alumnat a les quals fa
referencia aquest Decret, s'identificaran, avaluaran i
determinaran mitjancant un procés d'avaluació
psicopedagógica. El Departament d'Ensenyament establirá els
críterís i procediments per a efectuar aquesta avaluado
psicopedagógica.
3.2 S'entén l'avaluació psicopedagógica com un conjunt



d'actuacions adrecades a recollir, analitzar i valorar
informado sobre les condicions personáis de l'alumne i la
seva interacció amb el context escolar i familiar, que
siguln rellevants per a identificar les seves necessitats
educatíves i per fonamentar les decisions respecte ais ajuts
i suports que pot necessitar per a assolir, al máxim
possible els objectius establertes en el curriculum.
3.3 En l'avaluació psicopedagógica de l'alumnat es tindrá
en compte necessáríament la informado relativa a la seva
autonomía personal i social, a la seva competencia
comunicativa, al tipus i grau d'aprenentatge assolit en
relació a d'altres continguts básics deis currículums de
l'educació infantil, de l'educació primaría i de I "educa ció
secundaria obligatoria, segons s'escaigui, a les condicions
personáis de discapacitat o sobredotació i a la seva
evolució educativa i escolar. L'análisi i valorado
d'aquestes informadons es fará consideran! les
caráeterístiques del seu entom escolar i familiar.
3.4 Els equips d'assessorament i orientado psicopedagógica
(EAP), en collaboració amb els mestres i professorat,
especialistes i servéis específics, realitzaran l'avaluació
psicopedagógica utilitzant procediments centrats en
l'observadó, les entrevistes, la revisió delstreballs
realitzats per l'alumnat, els protoco I s i qüestionaris
referits a habilitats personáis i socials i a competéncies
curriculars, que assegurin el carácter interactiu i
con textual de l'avaluació psicopedagógica i la seva
interdisciplinarietat, i tindran en compte les avaluacions,
diagnóstics i orientadons deis equips destinats a l'atendó
ais infants i adolescents amb discapacitats o riso de
patir-les, dependents d'altres departaments de la
Generalitat de Catalunya.

Artide 4
Escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis.
4.1 L'escolarització de l'alumnat amb necessitats
educatives especiáis en centres docents sostinguts amb fons
públics es dura a terme d'acord amb el que s'estableix en
aquest Decret i en el Decret 72/1996, de 5 de marc, peí qual
s'estableix el régim d'admissió d'alumnes en els centres
docents sostinguts amb fons públics, modificat peí Decret
53/1997, de 4 de mar?.
4.2 L'alumnat amb necessitats educatives especiáis
témpora I s o permanents associades a condicions personáis de
discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, o de
sobredotació, o a la seva historia educativa i escolar,
s'escolan Izará preferentment en centres docents ordinaris.
Únicament quan, un cop avatuades les necessitats educatives
especiáis de l'alumne, d'acord amb el que s'estableix a
I'a rucie 3 d'aquest Decret, es consideri que no pot ser
ates en el centre docent ordinari que li correspon o en
aquell escollit peí pare i la mare o tutors,
l'escolaritzadó es dura a terme en unitats o en centres
d'educació especial.
4.3 En les zones on no existeixin centres d'educació
especia!, l'alumnat amb necessitats educatives especiáis les
quals, per l'especificitat deis recursos que requereixen, no
puguin ser ateses en un centre ordinari, s'escolaritzará en



unitats d'educadó especial de centres ordinaris creades o
autoritzades a l'efecte.

ArtideS
Procediment per a l'escolarització de l'alumnat amb
necessrtats educatives especiáis derívades de discapacitats
psíquiques, molrius o sensorials.
5.1 El Departament d'Ensenyament facilitará la informado,
rorientactó i l'assessorament necessarí ais pares i mares o
tutors de l'alumne i, en la mesura que siguí possible, al
mateix alumne, per tal que disposin de les dades necessanes
per decidir la seva escolarítzació en el centre docent mes
adequat per atendré les seves necessitats educatives.
5.2 En l'ensenyament obligatori, el pare i la mare o tutors
podran triar el centre per matricular el seu fill o filia,
d'entre els que disposen deis recursos personáis i mate riáis
adients per atendre'ls de forma adequada, i d'acord amb els
críteris establerts per a l'admissió de l'alumnat en el
Decret 72/1996.
5.3 Préviament a la matriculado de l'alumnat amb
necessitats educatives especiáis derivades de discapacitats
psíquiques, motrius o sensorials, els Equips d'Assessorament
i O lienta ció Psicopedagógica (EAP) realitzaran un dictamen
d'escolarització de carácter personal per a cadascun d'ells.
El dictamen d'escolarització inclourá, com a mínim:
a) Avaluado de les possibilitats d'autonomía personal i
social, de les competéncies comunicatives, identificado del
tipus i grau d'aprenentatge assolit en relació ais
continguts básics deis currículums de l'educadó infantil,
de l'educadó primaría i de l'educadó secundaria
obligatoria, segons s'escaigui, i d'a I tres condicions
significatives peral procés d'ensenyament i aprenentatge.
b) Estimado rao nada deis ajuts, els supo rts i les
adaptacions que pot requerir.
c) Proposta d'escolarització, en fundó de les dotacions i
infrastructura existertts en els centres docents i de les
opcions expressades pels pares i mares o tutors.
5.4 AI llarg de cada etapa educativa i preceptivament en
finalitzar-les, es revisará la dedsió d'escoíaritzadó per
tal d'adequar-la a l'evolució de les necessitats de
l'alumnat i afavorir, quan sigui possible, el seu accés a un
régim de major integrado.
5.5 L'escolarització en centres d'educació especial i
unitats d'educació espedal en centres docents ordinaris
s'efectuará d'acord amb el que disposa Tartide 14.1 del
Decret 72/1996.
Si h¡ ha coincidencia entre l'opció del pare i de la mare o
tutors de l'alumne i la proposta d'escolarítzadó del
dictamen de I'EAP, es procedirá directament ais trámits de
matriculado. En els casos de no coinciden da manifestada
per escrít, la Inspecció educativa, escoltáis el pare i la
mare o els tutors de l'alumne, elevará un informe sobre el
procediment seguit al delegat/delegada territorial del
Departament d'Ensenyament per tal que resolgui la redamado
d'acord amb els críteris que esta ble ixi el Departament
d'Ensenyament segons es prevéu a l'artide 3.1 d'aquest
Decret.

Artide 6



Escolarització en centres ordinaris d'alumnat amb
necessitats educatíves especiáis.
6.1 L'escolarització en centres ordinaris d'alumnat amb
necessitats educa ti ves especiáis denvades de discapacitats
comencara i finalitzará en les edats establertes amb
carácter general per la normativa vigent.
6.2 Quan l'avaluació psicopedagógica ho aconselli, previa
sol-licitud i d'acord amb el procediment establertpel
Departament d'Ensenyament, es podrá autoritzar l'ampliació
de la durada de l'escolarítat obligatoria en un curs i
autoritzar la permanencia de l'alumnat amb necessitats
educatíves especiáis durant un any mes en l'etapa d'educacio
infantil.
6.3 Per tal de garantir l'atenció especializada mes
adequada, el Departament d'Ensenyament podrá decidir
l'escoiarització preferent de determinat alumnat amb
necessitats educatives especiáis denvades de discapacitats
en un mateix centre, que disposi deis professionals i
l'equipament necessari, quan la resposta a les seves
necessitats requereixi un equipament singular o una
especialització professional de difícil generalització, tot
vetllant per la zonificació deis centres amb alumnat
d'aqüestes característiques.
6.4 En finalitzar l'educació primaria, els EAP
col-laboraran en l'orientació de l'escolarització de
l'alumnat amb necessitats educatives especiáis a l'educació
secundaria obligatoria. En aquests casos l'orientació
inclourá un informe sobre el procés educatiu d'aquests
alumnes durant l'etapa, i les mesures d'acollida
aconsellables per a garantir a l'alumnat una adequada
transició entre etapes, que complementará la informació
elaborada peí centre.
6.5 Durant l'etapa d'educacio secundaria obligatoria
l'alumnat amb necessitats educatives especiáis podrá
realitzar una part de les activitats d'ensenyament i
aprenentatge mitjancant formules d'atenció que permetin
activitats adaptades, per tal d'assegurar l'atenció
educativa que requereixi, d'acord amb l'avaluació
psico pedagógica. En qualsevol cas s'assegurará la
participado d'aquest alumnat en e! major nombre possible
d'activitats del centre.
6.6 Per tal de garantir l'atenció educativa necessáría a
l'alumnat en edat d'ensenyament obligatori, amb necessitats
educatives especiáis denvades de la inadaptado al medi
escolar en els centres que imparteixen educado secundaria
obligatoria, el Departament d'Ensenyament podrá establir
convenís amb altres administradons publiques, institucions
i entitats sense ánim de lucre per a la realització
d'activitats educatives especifiques, com a recurs extern i
complementan de les activitats própies del centre docent.
6.7 En finalitzar l'escolaritat obligatoria, els EAP
col-laboraran en t'acdó orientadora sobre el futur académic
i professional de l'alumne realitzada peí centre.

Artide 7
Escolarització en unítats o centres d'educacio especial
d'alumnes amb necessitats educatives espedals denvades de
discapacitats.
7.1 En els centres d'educacio especial s'oferirá a



l'alumnat l'escolarrtat conresponent a les edats del cicle
de parvularí d'educació infantil i de l'ensenyament básic.
Aquesta escolaritat comen9ará i finalitzará a les edats
establertes per ta tlei amb carácter general.
7.2 Els centres d'educació especial podran oferir també, a
partir deis 16 anys, programes adáptate de garantía social,
per a aquell alumnat amb possibilitats d'integració social o
laboral, i programes de formado per a la transido a la
vida adulta encamínate a facilitar el desenvolupament de
l'autonomia personal i la integrado social, ¡ncloent sempre
que sigui possible componente de formado professional
específica, d'acord amb les disposicions del Departament
d'Ensenyament que els regulin.
Aqueste programes tindran una durada de dos anys, ampliable
a tres quan el procés educatiu de l'alumne i les
possibilitats laboráis de l'entom així ho aconsellin.
7.3 En qualsevol cas, el límit d'edat d'escolarítzadó en
un centre d'educació especial será els 20 anys.
7.4 Els centres d'educadó especial impartirán els
ensenyaments corresponents a l'educació infantil i a
l'ensenyament básic amb les adaptacions oportunes. Els
projectes curriculars d'aquests centres prioritzaran,
d'acord amb l'edat de l'alumnat i el seu procés educatiu i
evolutiu, el desenvolupament de la comunicado, de
('autonomía i la independencia personal, de la competencia
en les reladons inte apersonáis, de la integrado sodal i
de l'adquisició d'habilitats relacionades amb entoms
laboráis. Les modificacions del curriculum necessáríes per
elaborar projectes curriculars d'aquestes característiques
hauran de ser autontzades peí Departament d'Ensenyament.
7.5 Els centres ordinaris amb unitats d'educació especial
inclouran en els seus projectes cumculars el conjunt
d'actuacions singulars previ sí es per atendré a l'alumnat amb
necessitats educatives especiáis que realitzi una gran part
de les activitats en les unitats d'educació especial. En
qualsevol cas, tot el professorat del centre vetllará perqué
s'organitzin activitats comunes per a tot l'alumnat, a fi
d'aprontar les oportunítats d'interacdó social que
ofereixen les caracteristiques d'aquests centres.
7.6 Les unitats d'educació espedal en centres ordinaris
han de desenvolupar, en reladó a l'alumnat, les mateixes
funcions deis centres d'educació especial. Les adaptacions
curriculars que es duguin a temne s'orientaran tenint en
compte l'edat deis alumnes i el seu procés educatiu i
evolutiu, amb les mateixes prioritats establertes en el cas
deis centres d'educació especial.

Artide 8
Collaboració entre els centres ordinaris i els centres
d'educació especial.
8.1 En la línia d'optimitzar ets recursos existents, i quan
('avaluado psicopedagógica així ho aconselli, els centres
d'educació especial podran atendré alumnat amb necessitats
educatives especiáis escolarítzat en centres ordinaris, per
tal de proporcionar-los servéis que per la seva
especificrtat no estiguin disponibles en els centres
ordinaris corresponents.
8.2 Aquesta col-laborado es fará atenent les
disponibilitats de personal ja existent ais centres



implicáis, i en els termes que estableixi el Departament
d'Ensenyament.
8.3 Per tal de facilitar la collaboració entre els centres
ordinaris i els centres d'educació especial, el Departament
d'Ensenyament podrá:
a) Encornarían tasques al personal deis centres d'educació
especial de la seva títularítat en els centres públics
ordinaris, per atendré l'alumnat amb necessítats educatives
especiáis escolaritzat en aquests centres.

b) Complementar l'atenció a l'alumnat de les unitats i
centres d'educació especial amb professionals d'altres
centres o servéis educatius de la seva titularítat.
c) Establir convenís amb administracions publiques,
institucions i entitats sense finalitat de lucre que
garanteixin la prestado de servéis especialítzats
complementaris els quals no es puguin oferir de forma adient
amb els recursos específics deis centres docents o deis
servéis educatius.
d) Promoure la collaboració deis centres d'educació
especial i deis centres ordinaris, amb la finalitat que
puguin compartir les experiéncies i els recursos pedagógics
i didáctics.

Article9
Escolarització d'alumnes amb necessitats educatives
especiáis derivades de sobredotació.
9.1 L'alumnat amb necessitats educatives especiáis
derivades de sobredotació, s'esco la ritza rá en centres
docents ordinaris.
9.2 L'atenció educativa a aquest alumnat, formará part de
les mesures generáis d'atenció a la diversitat, i procurará
un desenvolupament adequat de les capacitáis establertes en
els objectius generáis de les diferents etapes.
9.3 L'atenció educativa a aquest alumnat inclourá les
adaptacions del curriculum necessáries per potenciar el
máxím desenvolupament de les seves possibilitats
d'aprenentatge.
9.4 Quan l'avaluado psicopedagógica no aconselli, es podrá
a uto ritza r l'antidpació de l'inici de l'escolaritat
obligatoria així com la reduce ¡ó de la durada d'aquest a
respecte al que s'estableix amb carácter general, d'acord
amb el procediment establert peí Departament d'Ensenyament i
les especificitats recollides a l'Ordre de 24 d'abril de
1996 del Ministeri d'Educació.

Article 10
Alumnat amb necessitats educatives especiáis derivades de
malalties que requereixin hospitaützació o atenció
educativa domiciliaria.
10.1 El Departament d'Ensenyament podrá establir convenís
de collaboració amb els centres hospitalaris per tal
d'assegurar l'atenció educativa de l'alumnat en edat
d'escoiaritat obligatoria que ni sigui ingressat.
10.2 El Departament d'Ensenyament podrá col-laboraren
l'atenció educativa domiciliaria a aquell alumnat, en edat
d'escoiaritat obligatoria, que fa necessiti per patir
malalties greus que no Ei permetin assistir al centre
docent.



Capítol 3
Els Recursos Personáis.

ArticleH
Recursos personáis deis centres docents.
11.1 Per tal d'assegurar una atenció especialitzada a
l'alumnat amb necessitats educatíves especiáis derivad es de
discapacitats, els centres docents disposaran deis llocs de
treball que es descriuen a continuado:
a) Els centres docents ordinaris d'educa ció primaría
disposaran de llocs de treball de mestre de f'especialitat
de pedagogía terapéutica.
b) Els centres docents ordinaris d'educació secundaría
disposaran de llocs de treball de professorat d'ensenyaments
secundarís especialitat psicología/pedagogía, i llocs de
treball reserváis ais mestrés, especialitat de pedagogía
terapéutica.
c) En fundó de les necessitats detectades i d'acord amb els
crtteris que estableixi el Departament d'Ensenyament per ais
centres públics de primaria i secundaría, es podrá assignar
a aquests centres altre personal qualificat per a realitzar
tasques especifiques, quan la natural esa de les necessitats
especiáis de l'alumnat que s'hi escolaritzi aixi ho
requere ixi.
d) Els centres docents ordinaris amb unitats d'educació
especial disposaran de llocs de treball de mestre de
l'especialitat de pedagogía terapéutica i, si s'escau,
d'altre personal.
e) Els centres docents d'educació especial podran disposar
de llocs de treball de mestre de l'especialitat de pedagogía
terapéutica, mestre de l'especialitat d'audidó i
llenguatge, de fisioterapia, de professorat d'especialitat
psicologia/pedagogia, educadors i d'attre personal auxiliar,
en les condidons i proporcions que s'estableixen a la
normativa vigent.
f) En els centres d'educació especial, el Departament
d'Ensenyament podrá assignar, també, attre personal
qualificat i mestres d'altres especialitats diferents a les
establertes al parágraf e) d'aquest artide, per a realitzar
tasques especifiques quan la natural esa de les necessitats
educatives especiáis deis alumnes que s'hi escolaritzen així
ho requereixi.
11.2 El servei de menjador es regirá peí que estableix el
Decret 160/1996, de 14 de maig, pet qual es regula el servei
escolar de menjador ais centres docents públics de
titularitat del Departament d'Ensenyament i peí que fa al
servei de transport, es regirá peí Decret 161/1996, de 14 de
maig, el quat regula el servei escolar de transport per tal
de facilitar el desplacament de l'alumnat en l'educadó
obligatoria, així com per la normativa que se'n derívi.

Capítol 4
Requisits mínims de les unitats i deis centres d'educació
especial.

Artide 12
Requisits mínims i condidons per a l'autorítzadó.
12.1 Les unitats i ets centres d'educació especial hauran



de reunir els requisits mínims, peí que fa a les
instal-lacions docents i esporüves, a la titulado
académica del seu personal i al nombre de llocs escolars,
que s'estableixen en el present Decret.
12.2 L'obertura i el funcionament d'aquestes unitats i
centres, quan siguin de titularitat privada, se sotmetrá al
príncipi d'autorítzació administrativa, la qual es concedírá
sempre que reuneixin els requisits mínims que s'estableixen
en aquest Decret i en l'aftra normativa d'aplicació.

Article 13
Títulacions del personal de les unitats d'educació especial
en centres ordinaris i centres d'educació especial.
13.1 El personal de les unitats d'educació especial en
centres ordinaris i centres d'educació especial disposará de
les següents titulacions académiques, segons els llocs a
ocupar.
a) A les unitats d'educació especial en centres ordinaris i
centres d'educació especial del Departament d'Ensenyament
les places deis cossos del funcionariat docent serán
ocupades d'acord amb ets requisits de eos i d'especialitat
establerts a la propia normativa.
b) En les unitats d'educació especial en centres ordinaris i
centres d'educació especial, la titularitat deis quals no
correspon al Departament d'Ensenyament, els llocs de treball
de mestre especialttzat en pedagogía terapéutica i mestre
especialitzat en audició i llenguatge serán ocupats per
personal que disposi de les titulacions que per a cada cas
estableix la normativa vigent. Peí que fa ais llocs de
treball de psicología/pedagogía serán ocupats per persones
que disposin de la Ilicendatura en psicología, en
pedagogía, en psicopedagogia, ciéncies de l'educació o
a [tres titulacions oficiáis equivalents.
c) Peí que fa a la resta deis llocs de treball previstos,
serán exigibles els requisits de titulado que detenmini la
normativa vigent.
13.2 En els centres que ofereixin programes adaptats de
garantía social o de formado per a la transido a la vida
adulta, podrá desenvolupar funcions docents el professorat
de determinad es árees o matéries de formado professional
amb les tituladons requerid es a I'article 33.1 de la Llei
orgánica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenadó general del
sistema educatiu i a l'altra normativa d'aplicació.

Artide 14
Condicions deis edifids escolars.
14.1 Els centres d'educadó especial es situaran en
edifids independents, destináis exclusivament a ús escolar
amb accés independeré des de ('exterior. Les unitats
d'educació especial s'ubicaran en els edifids deis centres
docents ordinaris corresponents, ais quals estaran
integrades a tots els efectes.
14.2 Aquests centres i les unitats d'educació especial deis
centres docents ordinaris hauran de reunir les condicions
higiéniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que
s'assenyalen a la legislado vigent, a mes a mes deis
requisits mínims que s'estableixen en aquest Decret.
14.3 Aquests centres i unitats hauran de disposar, d'unes
condicions arquitecto ñiques que possibilitin l'accés i la



utilització a l'alumnat amb déficits de motilitat, d'acord
amb la normativa aplicable.

Article 15
Nombre d'unrtatsi requisítsde lesinstallacionsescolare
deis centres d'educació especial.
15.1 Els centres d'educació especial disposaran, com a
mínim, de cinc unitats i hauran de teñir les següents
installacions i condicions materials:
a) Una aula per unitat, de 4 metres quadrats per lloc
escolar i 32 metres quadrats com a mínim, dotada d'una pica
amb aigua corrent.
b) Un espai per a l'organització flexible deis grups, per
cada cinc unitats o fracció, de 16 metres quadrats, com a
mínim.
c) Una sala d'usos polivalents preparada també per a
funcions de rehabilitado fisioterapéutica, de 60 metres
quadrats, com a mínim. També disposaran d'un magatzem i un
vestidor.
d) Dues sales per a atencions de carácter individual.
e) Servéis higiénico-sanitaris en número adequat a la
capacítat del centre, tant per a l'alumnat com per al
professorat. Disposaran també, com a mínim, d'un bany
complet adaptat, amb banyera o dutxa accessibte a cadira de
rodes, tassa, bidet, lavabo i taulell adequat per al canvi
de roba. La banyera será accessible des deis dos costáis mes
llargs i adaptada per a la cadira de rodes.
En les unitats destinades a atendré alumnat d'edat
corresponent al segon cicle d'educació infantil, el servei
higiénico-sanitari será contigu a rauta, amb accés directe
des d'aquesta i dotat de vidres de manera que des de l'aula
es vegi el bany i viceversa.
f) Un pati d'esbarjo amb una superficie mínima de 720 metres
quadrats.
g) Una sala d'infermeria de, com a mínim, 10 metres,
quadrats.
h) Un espai per direcció i administrado.
i) Una sala per ai professorat, amb dotado de biblioteca,
adequada a la capadtat del centre i de, com a mínim, 30
metres quadrats.
j) Un menjador de 2 metres quadrats per lloc escolar i 40
metres quadrats com a mínim, que disposará d'office i rebost
d'almenys 20 metres quadrats i servei higiénico-sanitari i
vestuari per al personal de cuina i menjador.
k) Espai adequat per a Ees reunions de les associacions de
pares i mares d'alumnes en els centres sostinguts amb fons
públics,
15.2 Els centres que ofereixin programes adaptáis de
garantía social, disposaran d'espais de taller de 4 metres
quadrats per alumne i 48 metres quadrats com a mínim.

Article 16
Nombre d'unitats i requisits de les installacions escolars
deis centres ordinaris amb unitats d'educació especial.
16.1 Els centres docents ordinarís disposaran, com a máxim,
de tres unitats d'educació especial; en o casi ó de dur-se a
tenue un programa experimental en un centre es podrá
modificar aquesta limita ció durant el període
d'experimentació.



16.2 Aqüestes unitats d'educació especial gaudiran a mes de
les installacions i espais d'ús comú deis que disposa el
centre on están ubi cades.

Artide 17
Nombre de llocs escolars deis centres d'educació especial i
unitats d'educació especial en centres ordinarís.
17.1 El nombre de llocs escolars deis centres d'educació
especial i de les unitats d'educació especial en centres
ordinaris es fixará a les corresponents resolucions per les
que s'autorítzi la se va obertura, tenint present el que
s'estableix ats articles 15 i 16 d'aquest Oecret i un máxim
de 8 alumnes per unitat escolar.
Quan es realitzin agrupaments derívats de les formules
d'atenció contemplades a l'article 6.5 d'aquest Decret, el
máxim d'alumnes será de 12 pergrup escolar.
17.2 S'entendrá per nombre de llocs escolars el nombre
máxim d'alumnes que una unitat d'educació especial en
centres ordinarís o un centre d'educació especial, segons
sigui el cas, pot atendré simultániament, de forma que es
garanteixin les condicions de qualitat exigí bles per a la
impartido de l'ensenyament.

Article 18
Agrupament de l'alumnat en centres d'educació especial i
unitats d'educació especial en centres ordinarís.
18.1 Els centres d'educació especial i unitats d'educació
especial en centres ordinaris agruparan l'alumnat atenent la
seva edat i les seves capacitáis i necessitats per assolir
els objectius del curriculum escolar.
Els grups resultants tindran, en els centres sostinguts amb
fons públics, un máxim de 8 alumnes i un mínim de 3 alumnes.
Dos grups d'alumnes podran compartir la mateixa unitat
escolar sempre que el seu nombre total no superi el máxim de
8 alumnes.
18.2 Ais efectes de determinado de llocs detreball
fi nanea bles amb recursos públics, el nombre máxim de grups
resultant será l'equivalent a considerar que el centre té un
grup per cada 6 alumnes, ¡neloent com a grup, en el seu cas,
la possible fracció que es produeixi, a partir de 3 alumnes.
Excepdonalment, aqüestes proporcions podran ser modificades
previa autoritzadó de les direcdons generáis competents.
18.3 El nombre máxim d'unitats escolars en funcionament ais
efectes de financament amb recursos públics será igual o
inferior al nombre de grups, no superant en el cas deis
centres privats concertats el nombre d'unitats autoritzades.

Disposicions addicionals

Primera
Aplicado ais centres docents privats no sostínguts amb fons
públics.
Ais centres docents privats no sostinguts amb fons públics
els será d'aplicadó el que es preveu ais artides 12,13,
14, 15, 16, 17, a la disposició transitoria primera,
tercera, quarta i quinta d'aquest Decret.

Segona
Requisits d'espedalttat.



El primer parágraf de l'article 2.1 del Decret 67/1996, de
20 de febrer, peí qual es regula l'adscripció deis mestres
al primer cicle de l'educació secundaria obligatoria i la
readscripció en els centres d'educació infantil i primaria,
la normativa transitoria deis desplagaments per
modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament
deis requisits d'especialització, i el pía de forma ció i
capacitado per a la recollocació del professorat, queda
redactat de la manera següent:
"2.1. Els requisits d'especialitat que hauran de teñir els
mestres que passin a prestar servéis a! primer cicle de
l'educació secundaria obligatoria, serán per ais llocs de
treball assenyaiats a l'apartat 1 de l'article 1, els
establerts en el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol,
modificat peí Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre, i
altra normativa d'aplicació, per ocupar determináis llocs de
treball de I'EGB, corresponents a les mateixes árees de
coneixement de i'etapa d'ESO que hauran d'impartir. No
obstant aixó, per ais llocs de treball de pedagogía
terapéutica, a mes de les titulacions previstes a l'esmentat
Reial decret també es consideraran com a capacitacions
d'especialitat la llicenciatura en psicología, pedagogía,
psicopedagogia, ciéncies de l'educació o áttres titulacions
oficiáis equivalents."

Tercera
Nombre de llocs de treball de les unitats i centres
d'educació especial.
El Departament d'Ensenyament establirá la proporció de
professionals/alumnes en les unitats i centres d'educació
especial.

Quarta
Realització d'activltats especifiques de carácter
complementan de l'educació secundaría obligatoria,
adrecades a l'alumnat amb necessitats educatives especiáis
derivades de la inadaptació al medi escolar.
El Departament d'Ensenyament dictará les disposicions
necessáries per concretar amb quines administradons
publiques, institucions i entitats sense ánim de lucre es
poden realitzar aqüestes activitats de carácter
complementan, autoñtzar les modificacions del curriculum
que s'hi imparteixen i en fará el seguiment i l'avaluació
que legalment s'estableixi.

Disposicions transitóries

Primera
1.1 L'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial
amb anterioritat a la publicado d'aquest Decret i que
d'acord amb el seu articulat s'hauria d'escolaritzar en
centres docents ordinaris, podrá romandre-hi fins acabar de
cursar l'ensenyament básic.
1.2 L'alumnat que en el moment de la publicado del present
Decret estigui cursant formado professional adaptada o
aprenentatge de tasques podrá romandre-hi fins que acabi la
seva escolaritat en aquest tram educatiu.
En aquests centres podrá també desenvolupar fundons docents
el professorat de determinades árees o matéries de formado



professional de titulacions requerides a l'article 33.1 de
la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del
sistema educatiu o altra normativa d'aplicació.
1.3. Amb les limitacions d'edat previstesa l'article 7.1
d'aquest Decret, els centres d'educació especial que ho
tinguin autorítzat podran continuar impartint ensenyaments
de formado professional adaptada o aprenentatge de tasques.
Aquests ensenyaments s'adaptaran, en les condicions i
terminis que fixi el Departament d'Ensenyament, al que
esta ble ¡x la regulado deis programes adaptats de garantía
social i programes de formado per a la transido a la vida
adulta previstos a l'article 7.2 d'aquest Decret.

Segona
Eis centres que a l'entrada en vigor d'aquest Decret rebin
financament públic per a personal amb titulacions diferents
de les que preveu l'article 13, podran mantenir-lo com a
part integrant del personal que els pertoqui, pero quan
siguin baixa serán substituís per personal amb les
titulacions esta ble rtes en l'article esmentat.
Al personal afectat per la recol-locació se'ls respectaran
els drets que tinguin en el centre d'origen.

Tercera
Excepcionalment, els centres docents ordinaris que, a
Centrada en vigor d'aquest Decret, disposin de mes unitats
d'educació especial de les previstes a l'article 16.1,
podran manten ir-I es m entre persisteixi la necessitat de la
seva existencia.

Quarta
Requisits de les insta! ladons escolars deis centres
d'educació especial.
Els requisits mínims establerts a l'article 15 d'aquest
Decret no serán d'aplicació ais centres docents públics i
privats creats o autoritzats amb anterioritat a l'entrada en
vigor d'aquest Decret.
No obstant aixó, quan aquests centres reformin llurs
edificis o instal ladons, hauran d'assolir progressivament
els requisits mínims establerts a 1'article esmentat.

Quinta
Accessibilitat deis centres i unitats d'educació especial.
D'acord amb el que estableix la Uei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barre res arquitectóniques, els centres i unitats ja
existents, compresos en l'ámbit d'aplicació d'aquest Decret,
quan reformin llurs edificis o instal-lacions, serán
accessibles i utilitzables a les persones amb limitacions de
motilitat.

Disposicions fináis

Primera
Queden de rogad es totes aquelles normes d'igual o inferior
rang que s'oposin a aquest Decret.

Segona
S'autoritza el Departament d'Ensenyament per dictarles



normes necessaries per al desenvolupament d'aquest Decret.

Barcelona,

Jordi Pujol
President de la Generalitat

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d'Ensenyament
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DECRET 155/1994, de 28 de juny, peí qual es regulen
els servéis educatius del Departament d'Ensenyament
(DOGC 1918 de 08.07.1994)
El Departament d'Ensenyament ha potenciat i ha dut a terme des de l'any 1982 accions de suport a
l'activitat do cent del professorat mitjancant la creado de programes i servéis educatius que s'han
constituít com a nuclis de dinamització pedagógica, de suport i d'oríentació psicopedagógica, de
recerca de noves metodologies d'apropament de l'escola a l'entom i de respecte al medi ambient, i
ha contribuít així a la millora de la tasca professional deis docents.

Els servéis educatius actúen terrítorialment ¡ sectoríalment atenent tots els centres d'un ámbit
territorial definit, i posen a l'abast deis professors fons de documentado pedagógica, recursos i
materíals didáctics, i els ofereixen assessorament i orientado, a mes d'esdevenir punts de trobada,
d'intercanvi d'experiéncies i de recerca permanent. Alguns d'aquests servéis educatius teñen per
objectiu donar suport a aspectes concrets deis currículums de t'alumnat amb necessitats educatives
especiáis i a I hora facilitar el desenvolupament de nous programes, metodologies i técniques
didáctiques.

A partir de la promulgado de la Llei orgánica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu, de la normativa básica que la desplega, i del Decret 75/1992, de 9 de maig, peí qual
s'estableix 1'ordenació general deis ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primaría i
l'educació secundaría obligatoria a Catalunya, es fa necessari redefinir tes fundons deis servéis
educatius, el seu ámbit d'actuació, la forma d'accedir-hi i la permanencia del seu personal i la seva
dependencia en ('organigrama del Departament d'Ensenyament, aprofitant l'experiéncia adquirida
fins ara del funcionament d'aquests servéis.

El sistema organitzatiu i funcional que preveu el present Decret i el desplegament normatiu posterior
han de permetre de continuar avancant en la consolidado i qualificació d'aquests servéis de suport a
la tasca docent. Les millones qualitatives i els canvis que preveu el nou sistema educatiu
requereixen una adequada preparado del professorat de forma individuaiitzada i de forma conjunta
com a equip docent. Els servéis educatius han de contribuir, en aquest sentit, a facilitar al
professorat eines de reflexió i noves estratégies d'ensenyament, i han de potenciar les innovacions
que ajudin a millorar la práctica docent a partir de l'adequació a les necessitats deis centres
educatius i de l'alumnat

Així dones, la present disposició consolida els servéis educatius amb I'objectiu final i alhora
immediat de donar suport a la renovado pedagógica.

En virtut d'aixó, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb 1'informe del Consell Escolar de
Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberado previa del
Govem,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Servéis educatius

Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular els servéis educatius del Departament d'Ensenyament.

Artide 2
Definido, tipus de servéis educatius i émbit funcional
2.1 Els servéis educatius del Departament d'Ensenyament son órgans de suport permanent a la



tasca docent deis mestres, deis professors i deis centres docents.
2.2 Son servéis educatius del Departament d'Ensenyament els órgans següents:
a) Els centres de recursos pedagógics (CRP).
b) Els equips d'assessorament i orientado psicopedagógica (EAP).
c) Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).
d) Els centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions.
e) Els camps d'aprenentatge (CdA).
2.3 Els servéis educatius exerciran les funcions que, respectivament, se'ls atribueixen en aquest
Decret en re la ció amb els centres públics i prívats concertáis i n el osos dins l'ámbit de les
competéncies del Departament d'Ensenyament.

Artícle 3
Centres de recursos pedagógics (CRP)
3.1 Els centres de recursos pedagógics (CRP) son servéis educatius que en un ámbit
territorial definit donen suport a l'activitat pedagógica deis centres i a la tasca docent deis
mestres i deis professors.
3.2 L'ámbit territorial d'actuació deis centres de recursos pedagógics és el comarcal. No
obstant aixó, podran teñir un ámbit territorial d'actuació diferent en funció de l'existéncia de
necessitats especifiques en una zona determinada.
3.3 Per tal de facilitar les actuacions deis centres de recursos pedagógics en una part de
l'ámbit que tinguin assignat, el Departament d'Ensenyament en podrá crear extensions.

Article 4
Composició deis centres de recursos pedagógics
Els centres de recursos pedagógics estaran integráis per funcionaris docents deis cossos de
mestres i de professors d'ensenyament secundar!, per tal d'exercir les funcions que els
corresponen en relació amb els centres d'ensenyament no universitari.

Article 5
Funcions deis centres de recursos pedagógics
Els centres de recursos pedagógics teñen assignades les funcions següents:
a) Oferta de recursos, d'infraestructura i de servéis ais centres docents, ais mestres i ais
professors per tal que disposin de mate riáis específics de les diferente árees curriculars, de
mitjans propis de la tecnología educativa i de publicacions especialitzades, amb
assessorament o instruccions d'utiiització.
b) Catalogado deis recursos educatius del medí local i comarcal i elaboració de pautes i
informacions complementarles per facilitar-ne rus del professorat.
c) Suport a tes activitats docents i a l'intercanvi d'experiéncies educatives, per tal de
fomentar la reflexió del professorat sobre la práctica docent mateixa.
d) Coordinació i organització de l'execució i del seguíment de les activitats de formació
permanent, col-laborant en la detecció de les necessitats de formació i en ('elaborado de
propostes per satisfer-les.
e) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Article 6
Equips d'assessorament i orientado psicopedagógica (EAP)
6.1 Els equips d'assessorament i orientació psicopedagógica (EAP) son servéis educatius de com
posició multidisciplinar que, en un ámbit territorial definit, donen suport psicopedagógic ais centres
docents. La seva intervenció, que requereix actuado directa en els centres, s'adreca ais órgans
directius i de coordinació deis centres, al professorat, a l'alumnat i a les famílies, per tal de col-
laborar a oferir la resposta educativa mes adequada, especialment per ais alumnes amb
disminucions i per ais que presenten mes dificultats en el procés d'aprenentatge.
6.2 L'ámbit territorial d'actuació deis equips d'assessorament i orientació psicopedagógica és el
comarcal. No obstant aixó, podran teñir un ámbit territorial d'actuació diferent en funció de
l'existéncia de necessitats especifiques en una zona determinada.



Article 7
Composició deis equips d'assessorament i orientado psicopedagógica
Els equips d'assessorament i orientado psicopedagógica estaran integráis per función a ris del eos de
professors d'ensenyament secundan que reuneixin els requisits exigibles legalment per cobrir places
de l'especialitat de psicología i pedagogía. En funció de les necessitats socials existents en l'ámbit
territoríal d'actuació de cada equip d'assessorament i orientado psicopedagógica, el Departament
d'Ensenyament hi podrá incorporar funcionaris del eos de diplomats de l'Administrado de la
Generalitat, espedalitat assistents socials.

Article 8
Funcions deis equips d'assessorament i orientado psicopedagógica
Els equips d'assessorament i orientado psicopedagógica teñen assignades les funcions següents:
a) Identificado i avaluado de les necessitats educatives espedals deis alumnes, en col-labora ció
amb els mestres i professors, especialisíes i servéis específics.
b) Participado en I'elaboració i el seguiment deis diversos tipus d'adaptacions del curriculum que
puguin necessitar els alumnes, en col laborado amb els mestres i professors, especialices i servéis
específics.
c) Assessorament ais equips docents sobre els projectes curriculars deis centres educatius peí que
fa a aspectes psicopedagógics i d'atenció a la diversitat de necessitats de l'alumnat.
d) Assessorament a l'alumnat, famíties i equips docents sobre aspectes d'orientació personal,
educativa i professional.
e) Col-laborado amb els servéis socials i sanitaris de l'ámbit territorial d'actuació, per tal d'oferir una
atenció coordinada ais alumnes i famílies que tío necessitin.
f) Aportació de suport i de criteris técnics psicopedagógics a altres órgans de l'Administració
educativa.
g) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Article 9
Centres de recursos educatius per a defícients auditius (CREDA)
Els centres de recursos educatius per a defícients auditius (CREDA) son servéis educatius que
proporcionen suport a l'activitat defs professionals de l'ensenyament per contribuir a l'adequació de
la seva tasca a les necessitats educatives especiáis deis alumnes amb disminucions auditives greus
i permanents i deis alumnes amb trasto ms del llenguatge. En determinad es situacions, quan
l'atenció ais alumnes ho aconselli, un centre de recursos educatius per a defícients auditius i un
centre d'educació especial podran formar part d'una mateixa estructura organitzativa.

Article 10
Composició deis centres de recursos educatius per a defícients auditius
Els centres de recursos educatius per a defícients auditius tindran una composició multidisdplinária i
estaran integráis per funcionaris docents deis cossos que se citen a continuado, amb les titulacions
o capacitacions que sindiquen:
a) Funcionaris del eos de professors d'ensenyament secundan" que reuneixin els requisits exigibles
legalment per cobrir places de ['especiaIitat de psicología i pedagogía.
b) Funcionaris del eos de mestres amb titulado o diploma d'especialista en audició i llenguatge
reconeguts oficia I ment.

Article 11
Funcions deis centres de recursos educatius per a defícients auditius
11.1 Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) teñen assignades les
funcions següents:
a) Elaborado de mate riáis educatius adaptats a les necessitats deis alumnes amb disminucions
auditives i deis alumnes amb trastorns del llenguatge.
b) Catalogado de recursos educatius adrecats ais alumnes amb disminucions auditives i ais
alumnes amb trastorns del llenguatge, i oferta ais servéis educatius i ais centres docents.
c) Atenció logopédica a alumnes amb disminucions auditives i ais alumnes amb trastorns del
llenguatge.
d) Collaboració amb els equips d'assessorament i orientado psicopedagógica en la identificado i
avaluado de les necessitats deis alumnes amb disminucions auditives i deis alumnes amb trastorns
riel lifinnnatnp. i pn rnrip.ntar.iiS a les seves familias



e) Assessorament ais equips docents i ais servéis educatius sobre ajuts técnics, criteris per adaptar
el cum'culum i estrategias metodológiques, que fácil ¡ti n l'atenció ais alumnes amb disminucions
auditives i ais alumnes amb trastoms del llenguatge.
f) Aportado de suport i de criteris técnics a altres órgans del Departament d'Ensenyament.
g) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.
11.2 Els funcionarís del eos de mestres amb titulado o diploma d'especialista en audició i llenguatge
realitzaran les seves fundons mitjancant actuacions directes en els centres mateixos.

Artide 12
Centres de recursos educatius per a diversos tipus de disminucions
El Departament d'Ensenyament podrá crear o convenir amb altres institucions centres de recursos
educatius per desenvolupar funcions similars a les descrítes a ['artide 11 d'aquest Decret, en reí a ció
amb disminucions físiques, psíquiques o sensoríals. En determinades situacions, quan l'atenció ais
alumnes no aconselli, un centre de recursos educatius per a disminucions físiques, psíquiques o
sensoríals i un centre d'educació espedal podran formar part d'una mateixa estructura organizativa.

Artide 13
Camps d'aprenentatge
13.1 Els camps d'aprenentatge (CdA) son servéis educatius que ofereixen a l'alumnat deis centres
docents no universitarís la possibilitat de desenvolupar aspectes del curriculum escolar que
requereixen un treball fora de Caula, en un medi singular de Catalunya, natural o cultural, fent
atenció ais continguts de l'educació ambiental.
13.2 Els camps d'aprenentatge, en époques concretes de l'any, poden oferir estades ais universitarís
i ais mestres i professors en actiu, amb la finalitat de col-laborar en la formado inicial i permanent
del professorat en relació amb les árees curriculars que desenvolupen continguts referits al medi
natural i social.

Artide 14
Composició deis camps d'aprenentatge
Els camps d'aprenentatge estaran integráis per funcionaris docents deis cossos de mestres i de
professors d'ensenyament secundan.

Artide 15
Funcions deis camps d'aprenentatge
Els camps d'aprenentatge teñen assignades les funcions següents:
a) Oferta d'estades: allotjament, guions de treball i propostes i monitors per a les activitats, amb la
col laborado del professorat que hi acudeixi amb els seus alumnes.
b) Elaborado de materíals didáctics i de divulgado reladonats amb l'activitat del camp
d'aprenentatge i el seu entom, que siguin útils al propi camp d'aprenentatge i ais docents i ais,
centres que els vulguin aplicar en situacions similars.
c) Recollida i sistematització de documents sobre temes relacionáis amb les aduadons del camp
d'aprenentatge per tal d'aconseguir un fons especialitzat a disposició deis alumnes i deis docente
que hi fan estada.
d) Participado en la formado inidal i permanent del professorat en relació amb les árees curriculars
que desenvolupen continguts referits al medi natural i social.

e) Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.

CAPÍTOL 2
Disposicions comunes

Artide 16
Sistema de provisto
16.1 Els llocs de treball a qué es refereixen els articles anteriors son llocs de treball docent
de carácter singular excepte els llocs de treball corresponents al eos de diplómate de
TAdministració de la Generalitat, especialitat assistents socials, ais quals es refereix l'article
7, que son llocs de treball de carácter singular.
16.2 En ambdós supósits la provisió es fará mitjancant concurs de mérits entre el personal
pertanyent ais cossos docents corresponents i el personal pertanyent al eos de diplómate de
I1 Administrado de la Generalitat, especialitat assistents socials, respectivament



16.3 El De parta me nt d'Ensenyament podrá cobrir temporalment les vacants que es
produeixin per mitjá de l'adscripció provisional de funcionaris que reuneixin les condicions
requerides, fms que es cobreixi el lloc de treball peí procediment de concurs.
16.4 Excepcionalment, quan el carácter especialitzat de la feina a realitzar ho requereixi, el
Departament d'Ensenyament podrá adscriure ais servéis educatius, per un període
determinat, personal que ni realitzi funcions especifiques.

Art¡cle17
Requisits genérícs
Els requisits genérics exigits per participar en els concursos de mérits ais quals fa referencia
l'article 16.2 son:
a) Pertányer al eos de mestrés, al eos de professors d'ensenyament secundari o al eos de
diplómate de ('Administrado de la Generalitat, especialitat assistents socíals, segons els
casos.
b) Haver exercit la docencia durant un mínim de tres anys, en el cas deis funcionaris docents,
i acreditar documentalment, de la manera que es determini a la convocatoria, experiencia de
treball amb infants o adotescents durant un mínim de tres anys, en el cas deis assistents
socials.
c) Acreditar el coneixement oral i escrit de la Mengua catalana, d'acord amb la normativa
establerta.
d) Estar en alguna de les situacions següents:
1. En servei actiu.
2.En servéis especiáis.
3. En servéis especiáis en a I tres administracions.
4. En excedencia voluntaria, si es compleixen les condicions per reingressar al servei actiu.
5 Procedent de la situació de suspens, si ja s'ha complert la sanció o la pena.

Article18
Nomenament deis directors i directores
El Departament d'Ensenyament nomenará un director o directora per a cada servei educatiu,
o bé el destituirá, un cop hagi escoltat la proposta deis professionals d'aquest servei. El
nomenament deis directors o directores será per un període de 4 anys, el qual podrá ser
prorrogat.

Article 19
Funcions del director o directora
Amb carácter general, les funcions del director o directora referides al servei educatiu son:
a) Teñir la representado del centre i dur-ne l'administració.
b) Supervisar la tasca de tot el personal del servei.
c) Convocar i presidir les reunions de treball.
d) Visar els certificats, informes o dictámens emesos.
e) Coordinar 1'elaboració deis plans d'actuació, el contingut deis quals comunicará al delegat
territorial, i controlar-ne l'execució.
f) Coordinar ¡'elaborado de les memóries i elevar-les al delegat territorial corresponent.
g) Garantir la coherencia deis criteris d'intervenció técnica i coordinar tot el personal del
servei, d'acord amb les directrius deis órgans superiors.
h) Ve ti lar per la col-laboració amb els a I tres servéis educatius de l'ámbit territorial
corresponent.

Article 20
Calendan ¡jornada laboral
Les vacances i els permisos i la durada de la jornada de treball deis funcionaris que hagin
accedit ais Hocs de treball deis servéis educatius serán els previstos amb carácter general
per al personal de ('Administrado de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb les necessitats
del servei, el Departament d'Ensenyament establirá la distribució horaria deis diferents
servéis educatius.

Article 21



Directrius
El Departament d'Ensenyament, per mitjá de la Direcció General d'Ordenació Educativa,
establirá per ais servéis educatius les directrius i els procediments generáis referits a:
a) L'organització, el funcionament, la formació permanent i les prioritats d'actuació.
b) L'elaboració deis plans d'actuació.
c) L'elaboració de les memóries de les actuacions efectuades.
d) Els criteris de coordinado, avaluació i control.
e) L'assignació deis pressupostos de funcionament i d'equipament.

Article 22
Coordinado deis servéis educatius
El Departament d'Ensenyament, mitjancant les delegacions territorials, exercirá les funcions
de direcció, de programado anual, de coordinació, de seguíment i de supervisió deis servéis
educatius.

Article 23
Facultáis de control
L'avaluació i el control del desenvolupament corréete deis plans d'actuació deis servéis
educatius corres pon a la Inspecció d'Ensenyament.

Article 24
Plans d'actuació períódics
Atenent les propostes deis diferents centres docents i d'acord amb les directrius i els
procediments establerts peí Departament d'Ensenyament, els servéis educatius concretaran
les activitats en plans d'actuació periódics elaboráis d'acord amb les funcions que
respectivament teñen encomanades.

DISPOS1CIONS TRANSITÓRIES

-1 El personal que a l'entrada en vigor d'aquest Decret ocupi llocs de treball deis servéis educatius
en régim de contráete laboral indefinit podrá romandre en els mateixos llocs fins que cessi la seva
relació laboral.

- 2 A Centrada en vigor d'aquest Decret, els funcionarís que ocupin llocs en els servéis educatius
amb destinado definitiva els requisits i les formes de provisio deis quals es modifiquin en les
corresponents relacions de llocs de treball podran continuar ocupant els mateixos llocs, i a efectes
de cessament es regirán per les normes de provisio de llocs de treball aplicables ais respectius
cossos.

- 3 A Centrada en vigor d'aquest Decret, els funcionarís que ocupin llocs en els servéis educatius
amb destinado que no tingui el carácter de definitiva els requisits i la forma de provisio deis quals es
modifiquin en la corresponent relació de llocs de treball, podran romandre en aquests llocs fins que
siguin formalment proveíts d'acord amb el procediment esta ble rt en aquesta norma.

DISPOSIC1Ó DEROGATORIA

Queden de rogad es totes aquelles normes de rang igual o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb aquest Decret.

D1SPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrara en vigor Cendemá de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 dejuny de 1994

JORDI PUJOL
Preside nt de la Gene ral itat de Catalunya



LOGSE

art36
1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que tos

alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes,
puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con
carácter general para todos los alumnos.

2. (...)
3. La atención del alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por

los principios de normalización y de integración escolar.

art.37

()
3. La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a

cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro
ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda
favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de
mayor integración.

art63
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a

la educación; los Poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que
se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos
económicos para ello.

2. La políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas fijarán sus objetivos prioritarios de
educación compensatoria.

art66
1. Para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho

a la educación se arbitrarán becas y ayudas al estudio que compensarán las
condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos y se otorgarán en
la enseñanza postobligatoria, además, en función de la capacidad y el
rendimiento escotar. Se establecerán, igualmente, los procedimientos de
coordinación y colaboración necesarios para articular un sistema eficaz de
verificación y control de las becas concedidas.

2. La igualdad de oportunidades en la enseñanza postobligatoria será promovida,
asimismo, mediante la adecuada distribución territorial de una oferta suficiente
de plazas escolares.

3. Las políticas compensatorias en el ámbito de la educación especial y de las
personas adultas se realizarán de acuerdo con los criterios previstos por esta
ley.



LOPEG

Dispos. Adic. Segunda. Escolarización de alumnos con necesidades educativas
especiales.

1. En el marco de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, las Administraciones
educativas garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades
educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos,
manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos,
considerando su número y sus especiales circumstanctas, de manera que se
desarrolle eficazmente la idea ¡ntegradora. A estos efectos, se entiende por
alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un
período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, por manifestar transtomos graves de conducta, o por
estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.

2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de
escolarízar a los alumnos a los que hace referencia el punto anterior, de
acuerdo con los límites máximos que la Administración educativa competente
determine. En todo caso se deberá respetar una igual proporción de dichos
alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate, salvo en
aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una
mejor respuesta educativa a los alumnos. Las Administraciones educativas
dotarán a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente
a estos alumnos. Los criterios para determinar esas dotaciones serán los
mismos para los centros sostenidos con fondos públicos. Además, para facilitar
la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro
educativo, las Administraciones educativas podrán colaborar con otras
administraciones, instituciones o asociaciones con responsabilidad o
competencias sobre los colectivos afectados.

3. Con el fin de ampliar la oferta del seguno ciclo de la educación infantil, las
Administraciones educativas podrán establecer sistemas de financiación con
Corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas
titulares de centros concertados, sin fines de lucro. Las Administraciones
educativas promoverán la escolarización en este ciclo educativo de los
alumnos con necesidades educativas especiales.

4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan diversos niveles
educativos, el procedimiento inicial de admisión de alumnos se realizará al
comienzo de la oferta del nivel objeto de financiación correspondiente a la
menor edad, de acuerdo con los criterios que, para los centros públicos, se
establecen en el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, debiendo garantizarse, en todo caso,
que no exista ningún tipo de discriminación de los alumnos, por razones
económicas o de cualquier otra índole, para el acceso a dichos centros.

La LODE estableíx que, mHjancant una programado adequada, es podrá garantir l'efectivitat
del dret a l'educadó i el dret a escollir qualsevol centre sostingut amb fons públic. De totes
maneres, quan l'oferta en un centre siguí mes gran que la demanda, s'establiran els criteris que
estableix t'art. 20 i que son: la renta anual, la proximitat del domidti i I'existencia de germans
matriculáis en el mateix centre.

No existeix un dret a escofiir centre tot i que si que existeix el dret a escollir diferent deis creats
pels poders públics. Així, no hi ha dret a escollir centre i la elecció vindrá determinada per la
capacitat del centre i per la concurrencia deis requisits establerts. Per tal de recordar aixó,



existerxen diverses sentencies que reflexen aquest límit. Servirán com exemple les següents.
La STS 3071/93 estableix que el dret deis pares a escollir centre educatiu és un ingredient
habitual del dret a l'ensenyament, pero que quan topa amb convencions didáctiques, l'exercici
d'aquest dret només será complert com a manifestació de preferencia que haurá de ser
satisfeta sempre que siguí possible. La STS de 1580794 matisa que el dret no és de carácter
absolut i que existeixen raons materials i pressupostáries tant en els centres existents com en
les places que el centre disposa. La STS de 13 (te maig de 1996 explica que, una vegada
fixades legalment o reglamentaría els límits del que hem anomenat les convencions
didáctiques, no cap emparar un dret absolut d'elecdó de centre que traspassi aquests límits
raonablement estabferts.

En prindpi, l'alumnat immigrant seguirá la mateixa normativa que els nacionals, pero pot ser
que alguns d'ells es trobin en una situado educativa social o cultural desfavorida. Es tracta de
la tercera categoría d'alumnes amb necessitats educatives especiáis que resten definits en la
disposició addicional segona de la LOPEG. Aquesta disposició obliga a les administradons
educatives a escolarítzar aquests alumnes en els centres sostinguts amb fons públic, tot
mantenint una distríbució equilibrada que respecti el prindpi d'integradó establert a la LOÓSE.
S'haurá de teñir en compte l'artide 37.3 de la LOGSE, en el qual es diu que només
s'escolarítzará aquells alumnes amb nee en centres d'educadó especial si les necessitats
d'aquests alumnes no poguessin ser ateses en un centre ordinarí. Aixó ens porta a parlar de
l'ensenyament compensatorí desenvoiupat en la LOGSE.

L'art. 36 estableix com a principi que l'atendó de l'alumnat amb nee es regirá pels príndpis de
normalitzadó i d'integradó escolar. És al Tito! V (art 63 i ss) on és desenvolupen aquests
príndpis. Així dones, s'ordena ais poders públics que desenvolupin acdons de carácter
compensatorí en reládó a les persones, grups i ámbits terrítoríals que es trobin en situacions
desfavorídes i que ni inverteixin els recursos necessaris. A mes, per garantir la igualtat dé tots
els ciutadans en l'exerdd del dret a l'ensenyament, s'arbitraran becjües i ajudes a l'estudi que
compensaran les condidons socioeconómiques desfavorables deis atumnes.

A Catalunya, exísteix un decret que regula l'atendó a l'alurnnat amb nee. És el 299/1997, de 25
de novembre, sobre / ' atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especiáis.
Aquest decret, pero, no fa cap referencia en la seva part dispositiva ais alumnes amb nee
derívades de situacions socials o culturáis desfavorídes, on podríem trobar els immigrafits, ja
que en el seu art. 1, en el qual s'estableix l'objecte de la norma, es paría deis dos prímers {jru^s
amb nee pero s'oblida del tercer.

Aixó contrasta amb la normativa que era aplicable al terrítorí MEC i es tracta de dret supletori.
El RD 299/96 de 28 de febrer parta de l'educadó compensatoria que necessiten certs
col-lectius. Son esmentats en Tari 3. Parla concretament de l'aJumnat que pertany a miñones
étniques o culturáis. Es pendran una sene de mesures per tal de compensar les possibles
mancances. A l'art 6 es parla de l'accés al sistema educatiu i s'ordena rescolaritzadó d'aquest
collectiu amb una distríbudó adequada entre els centres sostinguts amb fons públic en
condidons que afavoreixin la seva inserció i l'adequada atendó educativa.

B Decret 155/1994 de 28 de juny peí qual es regulen els servéis educatius del Depañament
d'Ensenyament regula entre d'altres, els Equips d'Assessorament i Orientado
Psicopedagógica (EAP) que serán en un primer moment els encarregats d'identificar i avaluar
les nee deis alumnes i mes endavant tindrá amplies fundons d'assessorament.

A Catalunya ni ha hagut molts decret sobre l'admtssió d'alumnes en els centres escolar, i en
aquests dos darrers anys s'han publicat dos. Aixó mostra la poca eticada d'aquestes normes
que han necessitat un canvi. Canvi que s'ha produít en gran mesura per les pressions de actors
poUtics i dvils que demanaven un canvi per regular l'admissió de l'alumnat immigrat ja que
s'han denuncia! moltes irregularítats provocades moltes vegades peí mal plantejament de la
norma. Abans d'entrar en Tactual norma farem un breu repás de l'evoludó d'aquesta normativa.
Una primera opdó partava d'una reserva del 15% pels alumnes immigrants. Per la seva banda,
el Decret 72/96, de 5 de marg, peí qual s'estableix el régim d'admissió d'alumnes en els
centres docents sostinguts amb fóns públic s'aborda d'una manera poc especifica



l'escolarítzatió deis immigrants. L'article 5-4 preveía que els centres, en base al prindpi
d'integració de la LOGSE, havien de reservar pels alumnes amb necessitats educatives
especiáis (nee) dues places per grup. Malgrat aquesta solució, la concentrado d'alumnat
immigrant, especialment en els centres públics, augmentava. Una solució específica per
resoldre rescolarítzació deis immigrants venia donada per una resolució de caire moH
experimental com era la Resolució del Departament d'Ensenyament de 5 de marg de 1999, per
la qual s'estabfeixen alguns aspectes del procediment a seguir en la preinscripció d'alumnes
amb necessitats educatives especiáis denvades de situacions socials o culturáis desfavorides i
els ajuts a l'escolarització en aqüestes places. En aquest sentit cal recordar que aquesta
normativa només s'aplicava a uns centres determináis que no indoía a cap de Barcelona. A
mes aquesta ordre regulava una materia tant important com rescolarítzació del alumnes
immigrants quan mes corréete fora que fos un decret.

L'article 3 pariava de la necessitat de reservar dues places per a aquests alumnes i, amb
carácter experimental per el curs 99/00, es podía ampliar, la reserva a cinc. De totes maneres,
aquesta normativa es referia a uns quants centres de Catalunya.

El Decret 56/2001 de 20 de fébrer peí qual s'estableix el régim d'admissió d'alumnes en efs
centres docents sostinguts amb fons públie que regulava l'admissió ja incorpora en la seva
exposició de motius la necessitat de donar una resposta positiva a Cambada d'alumnes
estrangers i reserva. Per tal de fer efectiva aquesta volunta!, Caréele 4-2 deia que es garantiré
la integrado deis alumnes i la cohesió social mitjancant l'escolarització, en tots els centres
públics; el decret fa referencia ais centres sostinguts amb fons públie, deis alumnes amb nee.
Amb aquest efecte, mHjancant efs processos d'admissió, s'estableix la prioritat d'accés
d'aquests alumnes a un nombre predetermina!, que será de 4 per cada grup d'alumnes amb
carácter general. Les comissions d'escolarització, que teñen com a objecte garantir él
compliment de les normes sobre admissió d'alumnes, hauran de facilitar l'acollimeni,
('orientado i l'escolaritzaáó deis alumnes amb nee denvades de situacions socials o culturáis
desfavorides en aquelles árees territorial s especifiques en qué siguí procedent fer-ho.

Introduía a fi de garantir rescolarítzació a l'alumne nouvingut les comissions d'escolarització
permanent que facilitaven la incorporado tardana un cop finalitzat el procés d'admissió
d'alumnes.

L'actual decret, introdueix un concepte totalment nou del que havíem vist fins ara. Es tracta de
l'admissió d'alumnat en árees d'escolarització singular que s'estableix en aquells terñtoris amb
presencia significativa d'alumnat estranger de nova incorporado al sistema educatiu escolar on
hi haurá delimitada una zona amb mes d'un centre sufrágat amb fons públie. S'igualará Toferta
de Docs escolars per a cada grup per afavorir l'atendó escolar de l'alumnaL Mitjancant altres
instruments es mirará de fer un repartiment mes equilibrat tot tenint en compte l'incorporació
tardana.

Tot i que aqüestes árees son la novetat mes important cal destacar que per primera vegada es
parla explfátament deis alumnes immigrants en un decret d'admissió en la seva part
dispositiva Aixó també no trobem en la exposició de motius. D'altra banda el decret recull la
necessitat de que tots els centres sostinguts amb fons públie escolaritzin sense discriminacions
a tots els alumnes. S'estableixen tot un seguit de garantes on destaca la necessitat de fer
transparent el procés d'admissió acompanyat de motta informado. Aquests dos aspectes, la
manca de transparencia i efinformadó havia estat un punt molt problemátic i criticat ja que aixó
feia que en gran mesura la poblado immigrada, per desconeixenca moltes vegades, es
concentres en els centres públics.

Referent a l'admissió d'alumnes existeix una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya que fa referencia al Decret 72/96, el qual regulava anteriorment l'admissió ais
centres docents i, concretament, la concentrado d'alumnes immigrants en determináis centres
públics. Ara aquesta sentencia ha perdut certa importancia donat el canvi de decret pero val la
pena fer-ne esment ja que no ha perdut vigénda ni sentit. En el cas cfaquesta sentencia, i en
referencia al fet que denundava I'AMPA de Girona reveiant que de 105 alumnes amb nee
només 2 s'havien matricutat en centres priváis concertáis, el tribunal, mitjancant la sentencia
796/98, donava la rao al Departament d'Ensenyament, ja que sempre que es pogués havia



existir el dret (fetecció deis pares; pero tot seguit, la sentencia demana a I'administrado
educativa, tot respectan! aquest dret d'opció deis pares, i'adopció de mesures efectives a fi que
aquells centres, que tot i ser prívats son alhora concertáis, participin en el procés
d'aprenentatge deis alumnes amb nee, la qual cosa faria, sense cap mena de dubte, que les
condicions entre l'ensenyament públic i el concertat tinguessin un nivetl equivalen! i que existís
un ensenyament de qualitat

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2a.
- Recudo número 1.580 del año 1.997- ;

SENTENCIA N° 795 DE 1.998

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: La parte adora en el presente recurso, por escritos de fecha 1 y 11 de julio de
1.997, interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación de la petición
formulada de asignación a los centros privados de dos plazas de alumnos con necesidades
educativas especiales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

SEGUNDO: La adora plantea, en síntesis, que la asignación por la Comisión de escolañzación
de Salt y de Girona de todos los alumnos con necesidades educativas especiales sólo a los
Institutos Públicos para el curso 97/98 vulnera el derecho fundamental a /a igualdad del artículo
14 de la CE, asi como el artículo 27 del mismo cuerpo legal en relación al derecho a la
educación.

TERCERO: Al objeto de centrar adecuadamente el tema conviene resaltar que:

1. A través de las Comisiones de Escolañzación se lleva a cabo la admisión de alumnos
eh centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos o privados concertados).

2. Dicha Comisión se integra por diversos representantes del ámbito educativo, de entre
tos que cabe resaltar la presencia de dos representantes de padres de alumnos
miembros de tos Consejos Escolares de Centros, procedentes respectivamente de un
centro público y de un centro concertado de la zona, a propuesta de las federaciones y
asociaciones de padres de alumnos respedivos.

3. Entre sus funciones se halla la de estudiar y asignar las plazas de alumnos con
necesidades educativas especiales de conformidad a la normativa de aplicación.

4. Dicha normativa prevé que el sistema educativo dispondrá de los recuros necesarios
para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con
caráder general para todos los alumnos, y que la escolañzación en centros de
educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no
puedan ser atendidas por un centro ordinario.

5. También prevé dicha normativa, en lo que a los centros privados concierne, que la
reserva de plazas para niños con necesidades educativas especiales será de dos por
cada unidad o grupo de alumnos, todo ello en consonancia con lo establecido en ía
Resolución de 10 de marzo de 1.997, por ía que se aprueban las nonmas de
preinscripción y matriculación de alumnos a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos para el curso 97-98 y D.A 2a de la LO 9/95, de 20 de noviembre.



6. En el supuesto aquí enjuiciado y teniendo en cuenta las alegaciones y documental
aportada de los niños con necesidades educativas especíales, 105 han sido asignados
a escuelas públicas y sólo dos a escuelas concertadas.

7. La adora impugna dicha asignación, aparte de otras cuestiones que no hallándose
conectadas con los derechos fundamentales anteriormente citados son de mera
legalidad ordinaria, y como tal no pueden ser objeto por si solas del presente proceso,
por lo que sólo cabría entrar en ellas al hilo de la cuestión principal (redacción del acta
de la reunión, no asistencia del Sr. Salellas, como letrado asesor de una de las partes,
no constancia en acta de la disponibilidad de los expedientes ni de las alegaciones
efectuadas con anterioridad por las partes).

CUARTO:(...) Si partimos además de la configuración del derecho a la educación como un
derecho de libertad -el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza- y que,
como tal derecho, implica un contenido prestacional a cargo del Estado en los niveles
obligatorios de la enseñanza, que puede ser satisfecho, y de hecho así lo es, a través de una
enseñanza privada concertada o pública, ello introduce la cuestión de la financiación al lado del
derecho a la educación, así como el necesario respeto al principio de igualdad por cuanto no
podría considerarse plenamente satisfecho este derecho a la educación si a través del doble
sistema prestacional por el poder público (al margen naturalmente de la escuela privada
sostenida con fondos privados) concune cualquier circunstancia que impide de hecho un nivel
equivalente de enseñanza.

Todo ello implica que los centros privados sostenidos con fondos públicos, públicos o privados
concertados, deben asumir la parte correspondiente a la educación de los niños con
necesidades educativas especiales al objeto de lograr una distribución equilibrada de los
alumnos con NEE, considerando su número y sus especiales circunstancias, de manera que se
desarrolle eficazmente la idea integradora, respetándose una igual proporción de dichos
alumnos por unidad en los centros docentes de la zona que se trate y dotando a los centros de
los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos (DA 2a ya citada), y
contribuyendo a asegurar un mejor nivel educacional de todos los alumnos, tanto de aquellos
que tienen necesidades educativas especiales como de aquellos otros que carecen de tales
necesidades, por cuanto a todos ellos se les reconoce el derecho a la educación, y este
derecho a la educación sólo puede entenderse satisfecho por igual, conforme al art. 14 de la
CE, cuya proyección no cabe desconocer para la efectividad y satisfacción de los derechos
fundamentales contemplados en dicho cuerpo legal, cuando el nivel de enseñanza es
equivalente en ambos tipos de centros, pues la diferencia entre ambos nunca puede llegar a
ser de calidad o nivel de enseñanza (como parecería colegirse de la propia contestación a la
demanda en la que parece partirse del hecho que la demanda de tales niños con NEE ha de
orientarse a los centros públicos), que introduciría un elemento de discriminación, en cuanto a
la calidad de la enseñanza, entre los alumnos de distintos centros, sino de neutralidad
ideológica obligada en los públicos.
Pero habiéndose planteado la vulneración de tales derechos en relación a ¡os 105 alumnos con
NEE ha de convenirse con la Administración demandada que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1.948, en virtud de la cual los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos, y lo dispuesto en el propio art. 27.3 ya citado
confonne al cual los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones (en el mismo sentido se expresa el art. 4 de la LODE) y habiéndose alegado por
ésta en su escrito de contestación, sin que de contrario se haya formulado prueba ni oposición
alguna, que de los 107 alumnos con NEE sólo 2 solicitaron (y obtuvieron) un centro concertado,
en tanto los 105 restantes han solicitado y obtenido un centro público, no cabe sino concluir
que no se ha vulnerado el derecho a ¡a educación de los mencionados niños con NEE, ni el
derecho a la igualdad por cuanto tal derecho ha sido meramente invocado pero no se ha
practicado prueba que avale que el nivel de enseñanza no resulta con tal asignación
equivalente en uno u otro tipo de centro, pero sin que ello, no obstante, obvie la evidente
necesidad de que, siempre respetando el derecho de educación del niño y de opción de tos



padres, la Administración educativa adopte medidas efectivas a fin de que aquellos centros
que, aún siendo privados, se sometan a régimen de concierto participen proporcionalmente en
el proceso de aprendizaje de tales niños, lo que redundara sin ninguna duda en condiciones
más equivalentes en el nivel de enseñanza publica-privada concertada, en consonancia con lo
establecido en el Convenio para la Lucha contra la Discriminación anteriormente referido.

En consecuencia y atendiendo a todo lo expuesto ha de procederse a la desestimación del
presente recurso, si bien atendiendo la existencia de una causa jurídica razonable en la que
basar su pretensión no procede imponer las costas a la recunente

Normativa autonómica

Tal i com ja avancávem en la introdúcelo, dedicarem aquesta part a fer un breu repás de la
normatives autonómiques que, d'alguna manera, tracten aspectes referents a l'ensenyament i a
la immigració, i que ja hem vist abans en l'estudi de la normativa catalana, pero que aborda els
problemes d'una manera diferent. És a dir, tractarem aqüestes disposicions en la mesura que
representin quelcom original. La intenció d'aquesta selecció no és exhaustiva, ni tan sois
representativa i, per tant, queden recollides com a exempíe de tractament deis diferents temes.

De totes maneres cal remarcar que aspectes que trobem desenvolupats en la normativa
autonómica com ara les respostes davant necessitats educatives especiáis (peí que fa a les
situacions social s-cultural s desfavorides) prácticament no son tractats a la normativa catalana
tal i com veiem abans amb el decret 299/1997 sobre els alumnes amb nee.

D'aitra banda, tenint en compte que no és l'objectiu del treball centrar-nos en la normativa
autonómica, no recollirem la totaíitat de la norma com si hem fet amb la normativa catalana sino
aquells articles que se centren mes en l'objecte del nostre interés i sobre els quals farem els
comentan s.

Tractarem l'escolarització i tractament del alumnes amb nee

Alumnes amb nee.

País Vasco. Decreto 118/1998 de 23 de junio sobre la ordenación de la respuesta
educativa al alumnado con nee en el marco de una escuela comprensiva e
Integradora

Artículo 3. Principios que informan la respuesta a las necesidades educativas
especiales.

En el ámbito escolar, la respuesta a las necesidades educativas se regirá por los
principios de normalización e integración escolar, compensación educativa de las
desigualdades de origen, participación de los representantes legales y, en su caso, de
los propios interesados en las decisiones que les afecten, y cooperación
interinstitucional.

Artículo 7. Matriculación y Escolarízación

La Administración educativa garantizará la escolarización del alumnado con
necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, en condiciones adecuadas a sus necesidades específicas y en un entorno lo
menos restrictivo posible y más próximo al domicilio posible.

Artículo 9. Dotación de recursos materiales.



El Departamento de Educación , Universidades e Investigación dotará, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias al alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos, con los recursos y medios
materiales necesarios para atender sus necesidades específicas.

Artículo 18. Alumnado con necesidades educativas especiales permanentes derivadas
de retraso mental y/o transtomo generalizado de desarrollo.

La respuesta educativa al alumnado con necesidades especiales derivadas de retraso
mental y/o trastorno generalizado del desarrollo se dará, siempre que resulte posible,
en centros y aulas ordinarias, utilizando los medios y recursos disponibles y realizando
las oportunas adaptaciones curriculares.

Artículo 23. Alumnado con necesidades educativas especiales de carácter temporal
derivadas de un medio social o cultural desfavorecido.

1. La respuesta educativa ai alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de medio social o cultural desfavorecido se dará en los centros
ordinarios a través del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y
programaciones de aula adaptadas a las características del alumnado. En caso
de que las medidas establecidas a nivel general resurten insuficientes para
algún alumno o alumna, se adoptarán medidas de refuerzo educativo,
pudiéndose realizar adaptaciones curriculares de carácter temporal.

2. La Administración Educativa cuidará especialmente de que aquellos centros
situados en entornos desfavorecidos no se conviertan en entornos segregados,
contrarios al principio de integración y normalización. Para ello, además de
permitir el empleo de medidas de flexibilidad en las programaciones de aula y
organización de grupos, procurará que el profesorado de dichos centros reúna
los requisitos de formación y cualificación específica.

3. La Administración Educativa podrá establecer Programas de Escolarización
complementaria como respuesta a situaciones excepcionales. Estos
programas, que pueden establecerse directamente por la propia Administración
Educativa o en convenio con instituciones y entidades de intervención
socioeducativa podrán acoger de manera temporal a alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria de acuerdo con las propuestas de los Servicios de
apoyo a la Educación, si no hubieran sido suficientes las medidas adoptadas
en el marco general de la Educación Secundaria Obligatoria.

País Vasco. Orden de 30 de julio de 1998. Regula la acció educativa para el
alumnado que se encuentre en situaciones sociales o culturales desfavorecidas
y las medidas de intervención educativa para el alumnado que manifieste
dificultades graves de adaptado escolar

Artículo 1. Finalidad, orientación y ámbito de aplicación.

Las finalidades de esta orden son:
La respuesta educativa al alumnado que se encuentra en situaciones sociales y
culturales desfavorecidas.

Artículo 2. Destinatarios.



1. Los destinatarios de estas medidas de acción educativa son aquellos alumnos
y alumnas que, de manera individual o en situación grupal, requieran, en un
período de su escolarízación o a lo largo de la misma, de determinados apoyos
o intervenciones educativas específicas contempladas en esta Orden.

2. El alumnado puede encontrarse, de manera individual o colectiva- como grupo
concreto de alumnos y alumnas o como todo un centro educativo- en estas
situaciones desfavorecidas en función de:
( » • )

- Escolarización tardía relacionada con entornos socio-culturales
desfavorecidos.

- Escolarización irregular motivada por desplazamientos habituales
debido a trabajo familiar temporal.

- Precisar una adecuación lingüística para el aprovechamiento del
entorno educativo por tratarse de alumnado que proviene de otros
entornos sociales (immigrantes).

Artículo 3. Objetivos y principios de respuesta.

1.a) Facilitar a todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones
personales, sociales, económicas , de origen, procedencia y culturales, las mismas
oportunidades de acceso a la educación obligatoria, promoviendo la discriminación
positiva en el acceso temprano de aquellos alumnos y alumnas en situación social o
cultural desfavorecida.

1.b) Posibilitar la integración social y educativa de todo el alumnado facilitando vías
específicas de acceso y mantenimiento en el sistema para quien se encuentra en
situaciones sociales, culturales y lingüísticas desfavorecidas, potenciando actitudes de
aceptación y respeto en todos los alumnos y alumnas, y promoviendo la igualdad de
oportunidades.

1.c) Favorecer las estrategias preventivas frente a tas reactivas; las tntegradoras
frente a las segregadoras; el enriquicimiento del currículo frente a rebajar o simplificar;
potenciando actuaciones en las que se conjugue el respeto de la diferencia con la
igualdad de derechos y oportunidades.

(...)

2.b) Favorecer las estrategias preventivas frente a las reactivas; las integradoras
frente a las segregadoras; el enriquecimiento del currículo frente a rebajar o
simplificar; potenciando actuaciones en las que se conjugue el respeto de la diferencia
con la igualdad de derechos y oportunidades.

(...)

Artículo 4. Actuaciones generales.

(...)
Establecer programas de desarrollo de la lengua de acogida para el alumnado recién
llegado y en riesgo de exclusión social así como llevar a cabo experiencias de
mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de grupos minoritarios.

Artículo 5. El centro como marco de acción educativa preferente.



Para responder a estas situaciones se plantean dos tipos de proyectos diferentes que
ordenen y estructuren la intervención desde los distintos centros educativos.

- Proyectos de Intervención global en centros de medio desfavorecido.
- Proyectos de Intervención educativa especifica

Artículo 6. Proyectos de Intervención global en centros de medio desfavorecido.

Se considerará a los efectos de esta Orden como centros en medio desfavorecido
aquellos cuyo alumndao, en una proporción superior al 50%, se encuentre en alguna
de estas situaciones:

- La renta familiar es inferior a la cantidad fijada como máximo para gozar
de beca de estudios.

- Pertenencia a grupos étnicos minoritarios y en condiciones de
discriminación social.

- Pertenencia a familias de reciente immigración o con ausencias
temporales superiores a un trimestre.

(...)

Artículo 7. Proyectos de Intervención educativa específica.

Los proyectos de Intervención educativa específica están dirigidos a alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales ligadas a su pertenencia a un medio
social o cultural desfavorecido o por problemas graves de adaptación escolar en
centros que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 6.1 o no hayan
previsto un Proyecto de Intervención global.

El decret vasc 118/1993 fa referencia ais alumnes amb nee i a la seva escolarització. Ets
principis que hauran de regir la resposta educativa serán els de : normalitzadó, i integrado
escolar, compensado educativa de les desigualtats d'origen, participado deis representarte
legáis i cooperado ¡nterinstttucionai (art 3). El Capítol III fa referencia a la matriculado i a
l'escolarització. D'acord amb l'artide 7, l'Administració garantirá l'escolarització de l'alumnat
amb nee ais centres docents sostinguts amb fons públic, en condidons adequades a les seves
necessitats especifiques i en un entom el menys restrictiu possible i el mes proper possible al
domidli. Mes endavant, l'art 23 matisara aquests principis. Així, per exemple, es parla de
i'obligatorietat de tots els centres públics i concertáis d'admetre alumnes amb nee, fent-se un
repartiment obligatori de l'escolantzació d'aquest alumnat entre l'escola pública i la privada

Demana també mesures de flexibilrtat en les programacions d'aules i grups i procura que el
professorat d'aquells centres reuneixi els requisits de formació i qualificadó específica.

El Departament d'Ensenyament base, dins de les seves possibilitats, haurá de dotar aquests
centres amb alumnes amb nee de recursos i mitjans materials necessaris per atendré les
necessitats. La resposta educativa vindrá donada a través del Projecte Educatiu Currícular. Si
aixó no fos sufident es crearien mesures de reforc. L'Administració haurá de cuidar
especialment aquells centres situats en entoms desfavoríts per tal de que no es converteixín en
entoms segregáis, que serien contraris al principi d'integració.

Davant la necessitat d'implantar un ensenyament compensador, també se'n fa ressó el Decreto
160/1994 sobre los derechos y deberes de los alumnos que porta com títoi el Derecho a una
escuela compensadora. El seu artide 12 especifica que ('Administrado garantirá aquest dret



mitjancant I'establiment d'una política d'ajudes adequades a les necessitats deis alumnes i de
pol¡tiques educatives d'integració i d'atenció a les nee.

Existeix, encara al País Base una ordre destinada ais alumnes que es traben en situacions
socials i culturáis desfavorides. Pot ser de manera individual o en grup, i per un període
determinat de temps o durant tota rescolarítzadó.

També es destina ais alumnes amb incorporació tardana reladonada amb entoms
socioculturals desfavoríts, o escolarítzació irregular deguda a la feina familiar i al seu
desplacament, aixf com també a aquells que precisen d'una adequació lingüística per
l'aprofitament de 1'entom educatiu per tractar-se d'alumnat que prevé d'altres entoms socials.
En aquest punt, la llei cita textualment els immigrants. Quelcom que no es veu en gairebé cap
normativa.

Es tracta de facilitar a tots les mateixes oportunitats d'accés a l'educació obligatoria, promovent
fins i tot la discríminació positiva en l'accés prímerenc. També el fet de possíbilitar la integrado
social i educativa mitjancant vies d'accés ai sistema en igualtat d'oportunitats. De la mateixa
manera, potenciar la incorporado al centre deis diversos valors que aporten les diferents
cultures. Afavorír les estrategies preventives davant les reactives, les integradores davant les
segregadores i l'enriquiment del curriculum davant la simplificado i la rebaixa. Conjugar el
respecte de les diferencies amb l'igualtat de drets i oportunitats.

Cal fomentar en AAPP, institucions i agents socials I'educado avanzada d'aquest alumnat,
príorítzant en la seva planificado l'oferta de places d'ensenyament infantil en aquells centres o
zones amb alumnat en situado cultura) desfavorída.

També es necessarí establir programes de desenvolupament de la (lengua d'acollida per
l'alumnat nouvingut i en rísc d'exclusió social, així com dur a terme experíéndes de
manteniment i difusió de la (lengua i cultura própies de grups minoritaris.

Per tal de dur a terme tot aquests objectius, es tindrá el centre com a referencia i es fara
mitjancant dos projectes: Projectes d'intervendó global en centres de mitjá desfavorít i
Projectes d'intervendó educativa específica. Segons un críterí o un attre (renta, grups étnics,
i m mi gradó) es dura a terme un projecte o un altre. El global pretén que es respongui a les nee
des d'un plantejament d'intervendons generáis de centre i que s'hi impliqui gairebé tot el
professorat. L'altre projecte es mes específic. D'altra banda, també hi haurá actuacions
educatives preferents que serán curriculars: necessitats reals de l'alumne, optatives pe)
desenvolupament de les Mengües minorítáríes, potenciar el seu desenvolupament,
metodologies cooperatives i actives....oraanitzatives: horaris adequats, agrupaments flexibles...
y tutorials: treball tutoría) de seguiment individualitzat.. Tot aixó dotat, a mes, de molts altres
recursos. Per exemple: professorat amb coneixement de llengües i cultures minoritáries.



4. Adaptacions del Curriculum
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DECRET 96/1992, de 28 d'abril, peí qual s'estableix l'ordenació deis ensenyaments de
l'educació secundaria obligatoria. DOGC: 13.05.1992

D'acord amb ef Decret 75/1992, de 9 de marc, peí qual
s'estableix l'ordenació general deis ensenyaments de
l'educació infantil, l'educació primaría i l'educació
secundaria obligatoria a Catalunya, correspon al Govem de
la Generalitat de Catalunya la definido del cum'culum de
l'educació secundaría obligatoria.

L'educació secundaría obligatoria té per fínalítat
possibilitar que tots els alumnes puguin accedir ais
elements básics de la cultura en el marc d'un
desenvolupament personal complet. En aquesta etapa, els
alumnes han d'adquirir els conceptes, les habilitáis, les
actituds i els valors que els condueixin a l'autonomia
individual, a la construcdó de la propia personalitat i a
un autoconcepte positiu, pertal de sercapacos d'assumir
els seus deures i exercir els seus drets. També, en aquesta
etapa, s'ha de consolidar la formado que penmeti ais
alumnes incorporar-se a la vida activa o accedir a la
educado secundaría postobligatória.

Aqüestes finalitats i el fet de l'extensió de
l'escolarítat obligatoria a tots els nois i les noies fins
ais 16 anyshan portat el Govem de la Generalitat de
Catalunya a prendre les detenminacions necessáries en
reladó amb l'estructura i les característiques del
curriculum d'aquesta etapa. Es consideren la
comprensrvitat, la flexibilitat i l'opdonalitat com a
puntáis fonamentals de l'organitzadó de l'etapa que,
conjuntament amb els diversos elements del disseny
curricular i els professionals implicáis en l'acció
educativa, fan possible l'adequadó del cum'culum tant a
les diferencies individuáis, capacitats i necessitats deis
alumnes com a les exigen des del món del treball i de la
societat actual. L'objectiu és, en síntesi, garantir a tots
els nois i les noies les mateixes oportunitats de formado,
tot respectant-ne la diversitat, i de proporcionar-los
aquelles habilitáis i coneixements que els permetin de
poder triar entre les diferents sortides que se'ls
ofereixen en acabar l'educació secundaría obligatoria.

En conseqüéncia, el curriculum que seguirán els alumnes
de Catalunya a l'etapa de ('educado secundaria obligatoria
ha d'atendre la diversitat de necessitats, capacitats i
interessos que es produeixen entre els dotze i els setze
anys. Diversitat que, entesa com un element positiu, demana
un curriculum que faciliti a tots els alumnes l'adquisició
de capacitats generáis al matetx temps que d'altres de mes
especifiques. Així, ja des del procés d'experimentadó de
la reforma educativa a Catalunya, s'ha buscat el



la societat a la qual pertany.

És per aixó que son elements característics d'aquest
model el curriculum no homogeni, que preveu, a mes deis
continguts comims per a tots els alumnes, uns altres
d'optatius; l'organització del curriculum en crédits, que
el flexibilítza i potencia l'autonomia deis centres
escolars, i l'acció tutoríal, que facilita roríentació
tant académica com professional al noi o la noia
adolescents.

El curriculum dona resposta a les demandes de la
societat actual. Aixó comporta incloure els ensenyaments
relacionáis amb diferents capacitáis cognoscitives,
afectives, psicomotrius, d'inserció social i de relació
interpersonal. En aquest sentit, cal remarcar la
incorporado de la Tecnotogra, amb importancia equivalent a
a (tres árees. També es considera en el curriculum
l'adequació de l'ensenyament a les exigéncies del món del
trebatl i es reforcen ets aspectes d'orienlació deis
alumnes i de formado professional de base des de totes les
árees.

A mes, en el curriculum hi son presents els elements
que ajuden l'alumne a integrar-se a la societat i al país
on viu i a obrir la seva perspectiva cap a la dimensió
europea i universal. Així, dones, en aquesta etapa
educativa s'haurá de poder consolidar el domini oral i
eseñt de la Mengua catalana i adquirir la competencia
suficient en el seu ús social, juntament amb el coneixement
d'attres llengües i cultures en un món on la comunicado i
la participació teñen i tindran cada vegada mes
importánda. També s'haurá d'aprofundir el coneixement deis
signes d'identitat propis de Catalunya, a través de la
historia, la socieíat, el palrimoni artístic i científic,
les tradidons del pais, la partidpadó en les
manifestacions sócio-culturals i l'obertura de perspectives
encaminades a inidar els joves en la participado
democrática i cívica de les institucions socials.

L'acció tutoríal juga un paper determinant en el procés
educatiu perqué condueix, orienta i assessora l'alumne a
l'hora de prendre decisíons adequades a les seves
necessitats, interessos i capacitáis.

Les caráeterístiques especifiques de l'evoludó de
l'alumne en aquesta etapa s'han tingut presents a l'hora
d'establir el curriculum, i els equips de professors també
ho hauran de considerar a l'hora de concretar i aplicar el
curriculum per mitjá de l'acdó educativa i la práctica
docent, els projectes curriculars d'etapa, les
programacions especifiques i l'acdó orientadora i
tutoría), d'acord amb el context i l'entorn socio-cultural
del centre. La coordinado de l'equip docent ha de ser un
etemerrt básic per dur a terme aquesta tasca, que ha de fer
possible la coherencia de cada centre educatiu. Aquesta
coherencia s'ha de reflectir en un projecte curricular
realista i aplicable que incorpori tots els elements
necessarís per dirigir les activitats educatives del
centre.

Ateses aqüestes finalitats, la present disposició
estableix l'ordenació deis ensenyaments de l'educadó
secundaria obligatoria i els elements constitutius del
disseny curricular els objectius generáis d'etapa i de
cada área; els continguts d'ensenyament, amb especificado
deis fets, conceptes i sistemes conceptuáis, procediments,
i valors, normes i actituds; els prindpis metodológics
np rierais ¡ r»ls nhifintius terminal*;



Catalunya, d'acord amb i'informe de la Comissió Jurídica
Assessora, a proposta del Conseller d'Ensenyament ¡ amb la
deliberado previa del Govern,

Decreto:

Article 1
L'etapa d'educació secundaria obligatoria s'estructura

en dos cicles, de dos cursos a cade mies cada un.

Article 2
L'educació secundaría obligatoria tindrá com a

finalitat que i'alumne, en acabar l'etapa, assoleixi les
capacitats següents:

2.1 Conéixer i comprendre els aspectes básics del
funcionament del propi eos i de les conseqüéncies deis
actes i les decisions personáis per a la salut individual i
col-lectiva, i valorar els beneficis que comporten els
hábits d'exerdd físic, d'higiene i d'una alimentado
adequada.

2.2 Formar-se una imatge ajustada d'elt mateix, de les
pro pies característiques i possibilitats, per desenvolupar
un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d'una forma
autónoma i equilibrada la propia activitat; valorar
fesforc i la su pera ció de les dificultáis, i contribuir al
benestar personal i collectiu."

2.3 Reladonar-se amb altres persones i partidpar en
actívrtats de grup, adoptan! actituds de flexibilüat,
solidaritat, interés i tolerancia, per superar inhibidons
i prejudicis i rebutjar tot tipus de discríminacions
degudes a l'edat, a la raga, al sexe i a diferencies de
carácter físic, psíquic, social i altres característiques
personáis.

2.4 Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el
fundonament de les societats, d'una manera especial els
relatius ais seus drets i deures com a ciutadá dins els
ámbits sodals mes immediats -el centre educatiu, la
poblado, la comarca i la nació-, que l¡ permetin
d'elaborar judias i criteris personáis, i actuar amb
autonomía i inidativa en la vida activa i adulta.

2.5 Analitzar els mecanismes básics que regeixen i
condidonen el medí físic, valorar com hi repercuteixen les
activitats humanes i contribuir activament a la seva
defensa, conservado i miilora com a etement determinant de
la qualitat de vida.

2.6 Conéixer els elements essencials del
desenvolupament dentífic i tecnológic, vatorarrt les seves
causes i les seves implicadons sobre la persona, la
societat i l'entorn físic.

2.7 Identificar i assumir com a propies les
característiques históriques, culturáis, geográfiques i
socials de la societat catalana; teñir corteixement del dret
deis pobtes i deis individus a la seva identitat i
desenvolupar una actitud d'interes i respecte envers
l'exeraci d'aquest dret.

2.8 Comprendre i produir missatges oráis i escrits amb
propietat, autonomía i creativitat, en llengua catalana i
castellana i, si s'escau, en aran esa i, almenys, en una
llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se i per
organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobre els
processos implicats en l'ús del llenguatge.

2.9 Interpretar i produir missatges amb propietat,
autonomía i creativitat, utHitzant codis artístics,
den tifies i técnics, articulant-los a fi d'enriquir les
própies possibilitats de comunicado i reflexionar sobre
els processos implicats en el seu ús.

2.10 Identificar problemes en els diversos camps del
coneixement i elaborar estratégies per resoldreis,
mitianrant nronfidimpnts int Mitins rifi rannament Iñnir. i



2.11 Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar
informado utilitzant les fonts en qué habitualment es
troba disponible, i les metodologies i els instruments
tecnológics apropiats, procedint de forma organitzada,
autónoma i crítica.

2.12 Conéixer les creences, les actituds i els valors
básics de la nostra tradició i el nostre patrímoni
cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles
opcions que afavoreixin mes el desenvolupament integral com
a persones.

2.13 Comprendre l'aplícació, en l'ámbit professíonal,
deis coneixements adquiríts com a preparado i orientado
de la futura integrado al món laboral.

Article 3
3.1 En el curriculum de l'educació secundaría

obligatoria definit a l'annex d'aquest Decret
s'estableixen, per a cada área, els objectius generáis, els
continguts i els objectius termináis que determinen el
tipus i e\ grau d'aprenentatge que, respecte deis
continguts, hauran d'haver assolit els alumnes en
finalilzar l'etapa.

3.2 Eis objectius termináis son els criterisque
s'estableixen com a referencia per a l'avaluació del procés
d'ensenyament-aprénentatge.

Article 4
El Departament d'Ensenyament establirá els críterís,

les instrucdons i les orientadons necessáríes per a
rapficadó del curriculum.

Article 5
5.1 El catata com a Itengua propia de Catalunya no és

també de l'ensenyament S'utilitzará normalment com a
Mengua vehicular i d'aprenentatge de l'educadó secundaria
obligatoria.

5.2 D'acord amb els organismes representatius de la
Val d'Aran es fixaran els ámbits d'aprenentatge i les árees
que s'impartirán en arañes en aquesta comarca.

5.3 En qualsevol cas, es respectaran els drets
lingüístics individuáis de l'alumne, d'acord amb la
legislado vigent.

Article 6
6.1 Les árees de coneixement de Pensenyament

secundan obligatori s'organitzen en:
Llengua catalana, llengua castellana i literatura i

llengua aran esa a la Val d'Aran.
Uengües estrangeres.
Ciéndes de la naturalesa.
Ciéndes socials.
Educado física.
Tecnología.
Educado visual i plástica.
Música.
Matemátiques.
Religió (voluntaria).

"Ciéndes socials" equival a l'área denominada
"Ciéncies socials, geografía i historia" a l'artide 3.1.b)
del Reial Decret 1007/1991, de 14 de juny.

6.2 De cada una d'aquestes árees, llevat de la de
religió, hi ha uns ensenyaments de carácter comú i
obligatori per a tots els alumnes i uns attres de carácter
variable i optatiu.

6.3 L'alumne cursará en tot l'ensenyament secundan
obligatori una (lengua estrangera obligatóriament, i podrá
optar per una de segona.

ArtirJñ 7



crédit se li assignen 35 ñores lectives.

Article 8
Els crédits corresponents ais ensenyaments comuns i

obligatoris s'anomenen crédits comuns.

Article 9
9.1 Ets ensenyaments de carácter optatiu están formats

pels crédits variables.
9.2 Els crédits variables teñen com a finalitat que

els atumnes consolidin i ampliín les capacitáis i els
coneixements propis, atenent la seva diversitat i tenint
present els objectius generáis d'etapa ¡ d'área.

9.3 Cada crédit variable és una unitat tancada ¡
independent de la resta de crédits variables, llevat de les
excepcions que s'autoritzin.

9.4 L'alumne tria els crédits variables que cursará
cada trimestre, a partir de refería del seu centre íamb
l'ajut del tutor, el qual vetilará perqué l'opció mantingui
l'equilibri necessari.

9.5 L'oferta de crédits variables al llarg de retapa
es distribuirá entre les diferents are es o ámbrts globals
de coneixement.

9;6 L'oferta de crédits variables será sufident per
garantir l'optativitat deis atumnes.

9.7 Amb la finalitat d'adequar l'oferta de crédits
variables ais objectius generáis de l'etapa, el Govern de
la Generalitat de Catalunya determinará i regulará els
ensenyaments d'alguns d'aquests crédits.

9.8 El Govem de la Generalitat de Catalunya establirá
el procediment i les condicions d'elaborado de l'oferta de
crédits variables deis centres.

Article 10
10.1 El crédit de síntesi és format per un conjunt

d'activrtats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per
comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, les
capacitáis formulad es en els objectius generáis establerts
en les diferents árees curriculars.

10.2 Al llarg del crédit, l'alumne haurá de mostrar
capacitat d'autonomia en l'organitzadó del seu treball
individual, i també de cooperado i col-laborado en el
trebatl en equip.

10.3 L'alumne fará un crédit de síntesi cada any de
l'etapa.

Article 11
El nombre i la distribució de crédits per a cada dele

és el següent:
a) Primer cicle.
Crédits comuns:
Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 8

crédits (Llengua catalana i literatura: 3 crédits; llengua
castellana i literatura: 3 crédits; continguts i
estructures lingüístiques comunes: 2 crédits.).
Uengües estrangeres: 4 crédits.
Ciéndes de la naturalesa: 4 crédits.
Ciéndes socials: 4 crédits.
Educado física: 4 crédits.
Tecnología: 4 crédits.
Educado visual i plástica: 2 crédits.
Música: 2 crédits.
Matemátiques: 4 crédits.
Tutoria: 2 crédits.
Crédits de síntesi: 2 crédits.
Crédits variables: 15 crédits.
En l'oferta de crédits variables del centre ni haurá 3

crédits de re ligio per ais alumnes que voluntáriament ni
nntin i r.rftriítK ríe sennna llpnnna



s'inclouran en el conjunt de l'oferta variable del centre,
sense que es puguí incJoure en l'avaluació final del cicle
un apartat d'aquestes activitats alternatives a la
reügió.
b) Segon cicle.

Crédits comuns:
Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 7

crédits (Llengua catalana i literatura: 3 crédits; llengua
castellana i literatura: 3 crédits; continguts i
estructures lingüístiques comunes: 1 crédit).
Uengües estrangeres: 4 crédits.
Ciéncies de fa naturalesa: 4 crédits.
Ciénctes socials: 4 crédits.
Educado física: 4 crédits.
Tecnología: 4 crédits.
Educado visual i plástica: 2 crédits.
Música: 2 crédits.
Materrtátiques: 4 crédits.
Tutoría: 2 crédits.
Crédits de síntesi: 2 crédits.
Crédits variables: 21 crédits.

En l'oferta de crédits variables del centre hi haurá 3
crédits de reügió per ais alumnes que votuntariament hi
optin, crédits de segona llengua estrangera i crédits de
cultura dássica.

Les activitats d'estudi alternatives ais ensenyaments
de religió s'organitzaran en forma de crédits que
s'inclouran en el conjunt de l'oferta variable del centre,
sense que es pugui i n el o u re en l'avaluació final del dde
un apartat d'aquestes activitats alternatives a la
religió.

Durant el segon dde, els alumnes hauran de cursar
obligatóríament dos crédits variables de ['área de Llengua,
un crédit variable de Llengua estrangera, un de
Matemetiques i un altre de Ciéndes socials.

Et Departament d*Ensenyament i el Consell General de fa
Val d'Aran acordaran el nombre de crédits de llengua
aranesa respectant els mínims de carácter general.

Article12
12.1 L'avaluadó deis processos d'apreñentatge deis

alumnes será continua, amb observado sistemática del
procés d'aprenentatge, integradora, en relació amb el tipus
de contingut de les árees, i amb una visió globalitzada del
procés d'aprenentatge de l'alumne al llarg de l'etapa.

12.2 L'avaluadó deis processos d'aprenentatge deis
alumnes es dura a terme en reladó amb els objectius
generáis i els objectius termináis de cada área que
s'estableixen a l'annex d'aquest Decret.

12.3 Com a conseqüénda del procés d'avaluació
continua s'establiran, dins de l'horari escolar, les
mesures organitzatives i els recursos pedagógics necessaris
per a l'atendó a la diversitat deis alumnes i ais seus
diferents ritmes d'aprenentatge.

Article 13
13.1 Periódicament el conjunt de professors que han

tntervmgut en l'ensenyament d'un alumne, coordinats peí
professor tutor, actuará de manera collegiada com a junta
d'avaluació. A les sessions de la junta d'avaluació, podran
incorporar-s'hi també altres professors deí centre amb
respensabilitats de coordinado pedagógica.

13.2 La junta d'avaluadó s'ha de reunir, com a mínim,
amb una periodidtat trimestral per avaluar cada alumne.

Article 14
14.1 La dedsió que un alumne romangui un any mes a

l'etapa es podrá adoptar una vegada acabat et primer dde
o pn fil ««non cirJfi Fxr.fi nrinnalmfint aniifista rier.isiñ nnrirá



14.2 Aquesta decisió será presa per la junta
d'avaluació. Es podrá promocionar un alumne que hagi
assolit un grau de maduresa global suficient en relació amb
els objectius establerts malgrat que no hagi estat avaíuat
positivament en alguna de les árees.

Article 15
Els alumnes que en acabar aquesta etapa n'hagin assotít

els objectius establerts rebran el títol de gradual en
educació secundaría, que facultará per accedir tant al
batxillerat com a la formació professional específica de
grau mitjá.

Article 16
16.1 L'a crió tutoría! és el conjunt d'accions

educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar
capacitats básiques deis alumnes, oríentar-los per tal
d'aconseguir la seva maduració i autonomía, i ajudar-los a
prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de
continuado d'estudis o d'entrada en el món del treball.

16.2 L'acció tutoría! es programará cada any, tenint
en compte el conjunt de tota I'etapa.

16.3 L'acció tutoría I l'exercirá tot el conjunt de
professors que intervé en un grup d'alumnes amb la
coordinado de! tutor.

16.4 Per dur a terme l'acció tutoría!, el centre
organitzará crédits de tutoría, on es realitzaran
activrtats amb tots els alumnes d'un grup i atencions
¡ndividualiízades.

Article 17
17.1 Els projectes curriculars que elaborin els

centres han de ser prou flexibles per permetre concrecions
individuáis ajustades a les caráeterístiques, els ritmes
d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne, per tal
que es pugui donar compliment ais príncipis d'integració i
individualització propis de l'atenció ais alumnes amb
necessitats educatives especiáis.

17.2 El Departament d'Ensenyament podrá també
autoritzar modificacions del curriculum per adequar-lo a
les necessitats educatives individuáis deis alumnes. En els
procediments d'autorització s'haurá de teñir en compte
l'opinió deis pares o tutors i deis alumes, si escau.

Disposicions fináis
- 1 S'autorítza el Departament d'Ensenyament per dictar
les disposicions que siguin necessáries per a l'aplicació
del que disposa aquest Decret.

- 2 Aquest Decret entrará en vigor l'endemá de la seva
publicado al DOGC.

Barcelona, 28 d'abríl de 1992

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep La porte í Salas
Conseller d'Ensenyament



ORDRE de 3 de juny de 1996, per la qua! es desplega l'organització j avaluado deis
ensenyaments de l'educació secundaria obligatoria. DOGC: 07.06.1996

El Decret 75/1992, de 9 de marc, estableix l'ordenació
general deis ensenyaments de l'educació infantil, l'educació
primarla i l'educació secundaría obligatoria a Catalunya, el
Decret 96/1992, de 28 d'abril, peí quaí s'estableix
l'ordenació deis ensenyaments de secundaría obligatoria; i
el Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificado deis
decrets 95/1992 i 96/1992, estableixen que el Departament
d'Ensenyament determinará ets críterís, les instruccions i
les orientacions necessáries per a l'a plica ció del
curriculum de I'etapa d'educació secundaría obligatoria.

Els críterís generáis per a l'avaluació a ('etapa han quedat
establerts també ais decrets esmentats. D'acord amb aquests
críterís, l'avaluació deis processos d'aprenentatge de
Talumne/a será continua, amb observado sistemática de
l'adquisidó deis continguts educatius, integrad ora de les
val orad o ns de totes les árees, amb una visió globalitzada
del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa, i en refació
amb els objectius generáis de l'etapa i amb els objectius
generáis i termináis de cada área establerts peí Govem de
la Generalitat de Catalunya.

Peí que fa ais projectes de centre, el Decret 75/1992
disposa que cada centre elaborará el seu projecte educatiu
i, d'acord amb aquest, el projecte cumcular, el qual haurá
de ser flexible i adequat a les característiques, els ritmes
d'aprenentatge i la singularítat de cada aíumne/a.

El Decret 75/1992 disposa en l'arücle 6 que el projecte
cumcular que elabori cada centre haurá de contenir la
distribu ció temporal deis continguts educatius al llarg de
l'etapa, i el Decret 96/1992 esta ble ix ('estructura de
l'etapa, les árees de coneixement en qué s'organitza, i la
durada, nombre i distríbució de crédrts per a cadascun deis
dos ddes que la conformen. Així mateix, estableix que, de
cadascuna de les árees, hi haurá uns ensenyaments de
carácter comú i obligatorí i uns altres de carácter variable
i optatiu.

El Decret 75/1996, de 5 de marc, peí qual s'estableix
l'ordenació deis crédits variables de l'educadó secundaria
obligatoria, determina les característiques d'aquests
crédits com també els críterís per al seu disseny i per a la
seva oferta, i estableix que el Departament d'Ensenyament
determinara els objectius i els continguts deis crédits
variables tipificats.

En virtud d'aixó, vist ('informe del Consell Escolar de
Catalunya i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora,

Ordeno:

Capítol 1
Disposicions de carácter general



Article 1
La present Ordre té per objecte desplegar l'organttzació del
curriculum i Tavaluació deis ensenyaments de l'etapa
d'educació secundaría obligatoria.

Article 2
Aquesta Ordre será d'a plica ció ais centres públics i privats
i a t'alumnat que segueixí l'ordenació de l'educació
secundaría obligatoria en l'ámbit territorial de Catalunya.

Capítol 2
Organíízació currícular

Article 3
3.1 El projecte curricular de centre que completa i
desplega el curriculum establert és el punt de referencia a
l'hora d'establir l'organització del centre i d'elaborar les
programacions.
3.2 Pet que fa a l'etapa d'educació secundaria obligatoria,
el projecte curricular de centre contindra:
a) Els aspectes deis objectius generáis de l'etapa que es
considerin prioritaris per a cada dele.
b) L'adequació o la precisió deis objectius de cada área per
a cada cicle de l'etapa.
c) Els criteris metodológics generáis per a la intervenció
pedagógica.
d) Els criteris per atendré la diversrtat de l'alumnat.
e) La concreció respecte al tractament de les Ñengues
d'acord amb la normativa vigent i el projecte lingüístic.
f) La distribu ció temporal deis crédits comuns i variables
al llarg de cada un deis cicles de l'etapa.
g) L'organització deis continguts de cada área al llarg de
l'etapa.
h) L'oferta de crédits variables del centre per a cada cicle
de l'etapa.
i) Els criteris del disseny deis crédits de síntesi.
j) Els criteris d'acció tutorial en relació amb el
curriculum.
k) Els criteris generáis del centre sobre l'avaluació.
I) Els criteris d'avaluació de les árees.
m) Els criteris de promoció de l'alumnat.
n) Els criteris d'avaluació del desenvolupament i aplicació
del projecte curricular i de la práctica docent.

Article 4
4.1 En els crédits comuns es desenvolupará el curriculum
establert per a les árees, tot constítuint un pía
estructurat per a tota l'etapa.
4.2 Atenent a la seva relació amb les árees, els crédits
comuns es classifiquen en:
a) Crédits comuns d'área, que son aquells que despleguen el
curriculum d'aquella área.
b) Crédits comuns integrats o interdisciplinaris, que son
concrecions deis currículums de dues o mes árees,
interrelacionades, formant una unitat de conjunt
4.3 L'organització deis grups d'alumnes en els crédits
comuns pot permetre l'agrupament flexible en alguna área.
Aquest agrupament flexible suposa que la composició i
organització de cada grup d'alumnes siguí revisada segons
les necessitats d'aprenentatge deis alumnes, d'acord amb el
procés d'avaluació continua. Aixó pot comportar teñir en una
área un grup mes que en les altres árees.
4.4 L'organització de l'alumnat en grups no podrá res pondré
de manera estable i general a una categorització académica
de l'alumnat.
4.5 Els professors deis crédits comuns d'una área serán els
mateixos al llarg del curs per a cada grup d'alumnes, i es
vetllará perqué siguin els mateixos al llarg del cicle.



4.6 L'opció de cursar l'área de Religió haurá de ser presa
per part deis alumnes en comentar cada cicle.

Article 5
5.1 L'opció de cursar una segona llengua estrangera haurá
de ser presa per part de l'alumnat en comencar l'etapa.
5.2 L'alumne/a que no hagi pres l'opció de cursar una
segona llengua estrangera en comencar l'etapa, podrá ser
autorítzat/da peí centre a ¡ncorporar-se al seu estudi amb
posten o ritat quan acrediti, amb els criteris que el centre
determini, els coneixements previs necessaris d'aquesta
llengua.

Article 6
En compliment del que estableix 1'article 8.2 del Decret
75/1996 que estableix l'ordenació deis crédits variables de
l'educadó secundaria obligatoria, l'annex 1 d'aquesta Ordre
conté efs objectius i els continguts deis crédits variables
tipificats.

Article 7
7.1 El nombre de crédits variables per cicle (N) que el
centre ha d'oferir ais alumnes d'una promoció estará en
fundó del nombre de grups (G) d'aquesta promoció.
a) En el primer cicle: N = G * 1,5 • 15
b) En el segon cicle: N = G • 1,5 • 21
El número 15 és el nombre de crédits variables del primer
cicle, i 21 el del segon cicle.
7.2 Per realitzar el comput del nombre total de crédits
variables que ofereix el centre, els crédits que
s'imparteixin simultániament a mes d'un grup d'alumnes es
comptabilitzaran tants cops com estiguin repetits.
7.3 Els crédits variables s'hauran de repartir entre els
trimestres lectius que corresponen al cicle d'acord amb el
que s'hagi establert en el projecte curricular.

Article 8
Els crédits de reforc es dissenyaran de forma que facilitin
a i'alumnat l'assoliment deis aspectes fonamentals deis
objectius de l'etapa mitjancant diferents estratégies
metodológiques que complementin i diversifiquin les
activítats deis crédits comuns de l'área corresponent.

Artide 9
En la distribudó deis crédits que haurá de cursar l'alumnat
al llarg de cada cicle, s'aplicará el que respecte al nombre
i la distribudó de crédits per a cada cide estableix
rarticle 11 del Decret 96/1992, d'ordenació deis
ensenyaments de l'educació secundaria obligatoria, tot
afavorint que l'alumnat cursi simultániament el mínim nombre
possible de crédits. En qualsevol cas, dins l'horari
setmanal, el nombre máxim de crédits simuttanis, entre
comuns i variables, que podrá cursar un/a alumne/a será de
10 en el primer dde i d'11 en el segon. Aquest comput no
indou el crédit de tutoría.

Artide 10
10.1 El centre fixará en el seu projecte curricular els
criteris generáis que determinaran el disseny deis crédits
de s inte si. Aquests criteris ¡nclouran els relatius al
seguiment i a l'asséssorament deis alumnes.
10.2 L'equip de professors de cada seu n deis quatre cursos
de l'etapa elaborará el crédit de síntesi, tot
detenminant-ne els objectius, continguts, activitats i
criteris d'avaluació.
10.3 La determinado deis objectius del crédit de síntesi
es fará tenint en compte els objectius generáis de l'etapa i



10.4 Les activítats del crédit de síntesi serán
interdisciplináries, relacíonades amb diverses árees del
curriculum de l'etapa.
10.5 El crédit de síntesi s'organitzará durant un període
intensiu per tal que l'alumnat s'hi dediqui exclusivament.

Article 11
El tutor/a tíndrá cura que la part variable del curriculum
deis aiumnes estigui composta de crédrts d'aprofundiment,
d'inictació o, quan calgui, de crédits de reforc deis
aspectes mes fonamentals deis objectius generáis de retapa.

Articfe 12
Per tal d'afavorir al máxim el desenvolupament de les
capacitáis de tot l'alumnat, la Junta d'avaluació vetllará
perqué aquells aiumnes que assoleíxin amb facilitat els
objectius didáctics deis crédits comuns realltzin activitats
d'ampliació en el mateix crédit comú i cursin els crédits
variables d'aprofundiment adequats a les seves capacitáis i
interessos.

Article 13
La Junta d'avaluació orientará l'alumne/a que hagi
manifestat dificultáis en l'assoliment d'objectius d'alguna
área -tant al Itarg del curs com en el curs o cicle
anteriors- perqué dins els crédits comuns realitzi
activitats especifiques de reforc, o cursi un crédit
variable de reforc o crédits variables d'aprofundiment o
d'iniciació que incloguin estratégies de reforc.

Article 14
14.1 Per ais aiumnes que hagin accedital primer o al segon
cicle de l'etapa i hagin manifestat dificultáis greus en
l'assoliment d'objectius d'alguna área al llarg deis estudis
anteriors, els centres establiran les mesures de seguiment i
suport que considerin pertinents.
14.2 Aqüestes mesures podran ser, entre d'altres, les
següents:
a) Orientar els aiumnes perqué cursin un crédit de reforc de
l'área.
b) Proposar la realització de tasques complementaries i
fer-ne un seguiment individualitzat per part del professorat
de Tarea.
c) Organitzar agrupaments flexibles d'alumnes dins del
crédit comú de l'área.
14.3 La persona tutora informará i vetllará perqué
s'apliquin a l'alumne/a les mesures establertes de seguiment
i de suport.

Article 15
15.1 Els centres vetllaran perqué els aiumnes i les aiumnes
que romanguin un any mes en el primer i/o en el segon cicle
rebin una aten ció individualizada, i els dissenyaran un
curriculum personal en funció de les seves característiques
i necessitats i deis recursos disponibles en el centre.
15.2 El curriculum de l'alumnat a qué fa referencia el punt
anterior podrá suposar per part del centre la introducá ó de
modificacions en la distribu ció deis crédits comuns i
variables establerts amb carácter general.
15.3 Alió previst en els punts anteriors d'aquest article
es podrá aplicar a aquells i aquelles aiumnes que en
comencar un curs de l'etapa tinguin mes de setze anys o els
facin en l'any natural, i sempre que es prevegi que podran
assolir els objectius generáis de l'etapa. En aquest cas,
les modificacions curriculars individualidades hauran de
ser autoritzades peí Departament d'Ensenyament d'acord amb
Tarticle 17, apartat 2 del Decret 96/1992, iesfará
constar la incidencia d'aqüestes modificacions en



Art¡cle16
16.1 En el supósit d'alumnes amb necessitats educatives
especiáis subjectes a adaptacions del curriculum que no
suposin modificacions signrficatives i essencíals, relatíves
a la distríbució témpora! deis continguts o a la graduado
d'objectius, I'avaluació es realitzará d'acord amb el que
prevegin les mateixes adequacions, si bé en els documents
caldrá indicar que les valoracions corresponen a una
programado específica.
16.2 En el cas que les adaptacions impUquin modificacions
significatives i essendals del curriculum que requereixin
autorrtzació expressa dei Departament d'Ensenyament, aquest
indicara en la concessió de l'autoritzadó la inddénda
d'aquestes modificacions en I'avaluació global de l'etapa.

Capítol 3
Avaluado

Artide 17
17.1 Correspon al claustre de professors/es del centre, en
el marc del projecte cumcular, acordar els críterís de
carácter general relatius a I'avaluació.
17.2 En l'avaluadó del procés d'aprenentatge s'ha de teñir
en compte que efs objectius s'assoleixen mitjancant
continguts procedí mentáis, conceptuáis i actitudinals.
17.3 A fi i efecte que l'avaluadó siguí continua, s'hauran
d'establir pautes per a l'observació sistemática i el
seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés
d'aprenentatge.
17.4 En atenció a la dtversitat de l'alumnat, I'avaluació
será individualitzada, i haurá de prendre en considerado
tant els objectius estabierts com l'evoludó de l'alumne/a a
partir de la seva situado ¡nidal.

Artide 18
18.1 Les qualificadons que s'utilitzaran per expressar els
resuttats de l'avaluadó son: excellent, notable, bé,
sufident, insufident.
18.2 Aqüestes qualificadons hauran d'aparéixer en tots els
documents d'avaluació de carácter obligatorí que es detallen
en l'artíde 27 d'aquesta ordre, i en tots els certificáis
oficiáis expedits peí centre.

Artide 19
19.1 Per tal d'afavorír un millor procés d'avaluació i
d'integrad ó en el procés educatiu i millorar-ne la
qualitat, el professorat corresponent infonnará l'alumnat
deis críterís d'avaluació generáis del centre, de l'área i
de cada crédrt.
19.2 Eis alumnes, o els seus pares o tutors, teñen dret a
sol-licitar adaríments per part deis professors respecte de
les qualificadons d'activitats d'aprenentatge, deis
informes derivats de las sessions d'avaluació trimestral i
de les qualificadons fináis atorgades per la junta
d'avaluació i a redamar contra aqüestes qualificadons
fináis d'acord amb el procediment que s'estableixi.

Artide 20
20.1 Els centres d'educació secundaría obligatoria
sol-licitaran ais centres d'educació primaría el llibre
d'escolaritat de l'alumne/a.
20.2 A petidó del centre d'educació secundaría
obligatoria, els centres d'educació primaría trametran també
copia de l'expedient académic amb aquella informado que es
considerí convenient per a la millor incorporado de
l'alumne/a a la nova etapa educativa. En particular, caldrá
fer-ho en el cas deis alumnes que no hagin assoüt de forma



20.3 Els centres d'educació secundaría, en la programado
d'acth/itats del primer trimestre del primer cicle, hauran
de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor/a
det darrer cicle de l'educació primaria de l'atumne/a i el
tutor/a del primer cicle de l'educació secundaria
obligatoria, per tal de completar la informado sobre els
alumnes en relació amb els seus aprenentatges.

Artide 21
21.1 Per fer una valorado dets aprenentatges de cada
alumne/a i del desenvolupament per part del professorat del
procés d'ensenyament es realitzará almenys una sessió
d'avaluació al final de cada trimestre.
21.2 A fi de millorar el coneixement i l'acoliida deis
alumnes i prendre dedsions sobre el seu procés
d'aprenentatge, en el primer trimestre de cada un deis
ddes, a mes de la sessió indicada en el punt anterior,
se'n celebrará una altra com a mínim.
21.3 A les sessions d'avaluadó, la junta d'avaluadó
adoptara les decisions que considerí pertinents respecte a
les actuacions necessáries per facilitar el procés
d'aprenentatge deis alumnes.
21.4 La persona tutora coordinará i presidirá les sessions
d'avaluació del seu grup d'alumnes, n'aixecará acta del
desenvolupament, hi fará constar els acords presos, i
vehiculará l'intercanvi d'informació amb les famílies o els
representaras legáis.

Artide 22
22.1 Cada grup-classe tindra una junta d'avaluadó estable
per a tot el dde.
22.2 La junta d'avaluació actuará com a órgan col-legiat, i
estará integrada per un professor/a de cada área (excepte en
Tarea de Llengua catalana i literatura i Uengua castellana
i literatura, que compitará amb la representado d'un
professor/a de Llengua catalana i literatura i un
professor/a de Uengua castellana i literatura), que
aportará informado sobre el procés d'aprenentatge de
l'alumne/a en els crédits comuns i en ets variables de
Tarea corresponent.
22.3 Els professors de la junta d'avaluació d'un grup
alumnes hauran d'impartir els crédits comuns de Tarea
corresponent en aquell grup.
22.4 El professor/a que imparteixi crédits comuns de mes
d'una área en un mateix grup, representará totes aqüestes
árees en la junta d'avaluació.
22.5 A criteri de la junta d'avaluació, també podran
participar en tes sessions d'avaluadó altres professors/es
amb responsabilitats de coordinado pedagógica i
professionals (psicopedagogs, fisioterapeutes, logopedes)
que intervinguin en el procés d'ensenyament-aprenentage de
l'alumnat.
22.6 La junta d'avaluadó, en la valorado deis
aprenentatges deis alumnes, adoptara les decisions per
consens. En cas de no poder-hi arribar, les prendrá per
majoria simple i, en cas d'empat, deddirá el vot de la
persona tutora.
22.7 En les sessions d'avaluadó fináis de dde o d'etapa
es podrá incorporar, amb veu i sense vot, un membre de
l'equip directiu.

Artide 23
23.1 El centre inclourá en el seu projecte curricular els
criteris generáis adoptats peí daustre de professors/es
respecte a la promodó d'alumnes.
23.2 L'avaluació final de cicle de cada área s'ha de fer en
relació amb els objectius establerts per al dde, tot
tenint present els resultáis obtinguts peis alumnes en els



Es podran considerar assolits
aquests objectius i atorgar qualificació positiva de Tarea
encara que no s'hagin avaluat posittvament tots els crédíts
que la integren.
23.3 AI final del primer i def segon cicle hi haura una
avaluado final al mes de juny, en la qual la junta
d'avaluació decidirá sobre l'accés al segon cicle, o la
superado de l'etapa i la qualificació global corresponent.

Article 24
24.1 L'alumne/a que, en finalitzar el primer dde, hagi
assolit un grau de maduresa global suficient en relació amb
els objectius previstos en el projecte currícular, podrá
accedir al segon dde, malgrat que no tingui avaluades
positivament totes les árees o tots els crédíts variables i
de síntesi del cicle.
24.2 L'alumne/a que no hagi assolit un grau de maduresa
global suficient en retado amb ets objectius previstos,
romandrá un any mes en el primer dde. Excepcionalment, la
junta d'avaluació podrá deddir que aquest alumne/a
accedeixi al segon cide atenent a la valorado sobre el
grau de maduresa assolit i les repercussions previsibles que
puguin haver-hi en la seva escolaritzadó futura, d'acord
amb l'artide 34 del Decret 75/1992.
24.3 Els alumnes que hagin romas tres cursos en el primer
cicle accedíran al segon dele encara que no hagin assolit
els objectius previstos.
24.4 L'assoliment deis objectius del primer dde en els
casos excepcionals citats en els punts anteriora pot
produir-se, a judid de la junta d'avaluació, en qualsevot
deis cursos del segon dde. En els documents es fará
constar explícitament que la junta d'avaluadó considera
assolits els objectius del primer dde.

Artide 25
25.1 Es considerará que han superat l'etapa aquells alumnes
que, en finalitzar el segon cide, hagin assolit els
objectius generáis de l'etapa malgrat no haver estat
avaluats positivament de totes les árees o tots els crédits
variables i de síntesi. A aquests alumnes, la junta
d'avaluació els assignará una qualificació global positiva
d'etapa, d'acord amb la qualificació de les árees, els
crédíts variables i els crédits de síntesi, i se'ls
tramitará el tito I de Graduat en Educado Secundaria.
25.2 L'alumne/a que, en finalitzar l'etapa, no hagi assolit
els objectius generáis podrá romandre-hi un any mes, sempre
que no ho hagués fet ja anteriorment.
25.3 Excepcionalment, d'acord amb el seguimerrt
individualitzat de l'alumne/a, la dedsió de romandre un any
mes a l'etapa podría prendre's en el primer curs del segon
cicle.
25.4 La dedsió que un alumne/a romangui un any mes a
l'etapa podrá prendre's amb carácter excepcional un segon
cop al final d'un cicle o curs diferent d'aquell en qué es
prengué la decisió per primera vegada, després d'haver
escoltat el parer deis pares o representants legáis i de
l'alumne/a.
25.5 Els alumnes teñen dret a romandre en els centres
ordinaris, cursant l'ensenyament básic, fins alsdrvuit
anys.

Artide 26
En finalitzar l'etapa de l'Educació secundaria obligatoria
es realitzará l'acdó orientadora sobre el futur académic i
professional de l'alumne/a. El contingut d'aquesta acció
orientadora, que no será prescriptiva per a l'alumnat,
tindrá carácter confidencial.



Article 27
27.1 Son documents obligatoris del procés d'avaluació: les
actes d'avaluació, l'expedient académic i el llibre
d'escolaritat de l'ensenyament básic, completa! amb
l'infonme individual dlavaluació en el cas previst en el
punt 1 del'article31.
27.2 El director/a, com a responsable de totes les
activitats del centre, ho será també de les d'avaluació i
visará amb la seva signatura els documents oficiáis.
27.3 Els documents esmentats restaran a la Secretaría del
centre i el secretarí/a será el responsable de la seva
custodia i de les certificacions que se sollidtin. En el
cas de supressió d'algun centre, les Delegacions
Territoriáis prendran les mesures corresponents per a la
seva conservado o trasllat.
27.4 L'expedient académic, les actes d'avaluació í
('informe individual d'avaluació s'ajustaran ais models i a
les característiques que estableix l'annex 2 d'aquesta
Ordre.
27.5 Les signatures deis documents serán autógrafes i hi
constará a sota, el nom i els cognoms deis signants.

Article 28
28.1 En acabar el primer i el segon cicle, les
qualifícacions obtingudes pels alumnes constaran en acta.
Les actes s'ompliran en la darrera sessió d'avaluació i es
tancaran a la fi del període lectiu ordinarí del mes de
juny. Les actes inclouran també les decisions de pro modo de
cicle i, si hi escau, la proposta per a I'ex pedid ó del
títol de Graduat en Educado Secundaría.
28.2 Les actes d'avaluació serán signad es per totel
professorat de la junta d'avaluació, i hi constará el
vist-i-plau del director/a del centre.

Article 29
29.1 L'expedient académic és un document que té per fundó
recollir de manera acumulativa els resultáis de l'avaluació
obtinguts per l'alumne/a al llarg de I'etapa.
29.2 L'expedient académic conté: les dades d'identificadó
del centre, les dades personáis de l'alumne/a, les dades i
documentado d'incorporació de l'alumne/a a retapa, els
resultáis de les avaluacions fináis de dde, les decisions
de promodó, tes adequacions curriculars individualitzades
si és el cas, les observadons que la junta d'avaluació
consideri oportú de fer-hi constar, les dades i documentado
d'acabament o de sortida de l'etapa i qualsevol resoludó
administrativa de carácter singular que afecti l'alumne/a.

Article 30
30.1 El [libre d'escotarftat de l'ensenyament básic és el
document ofidal que acredita els estudis cursats per
l'alumne/a al llarg de l'educació obligatoria, i s'hi
explidten els cursos reaützats, els resultats de
l'avaluació de cada dde i les dedsions relatrves a la
promoció de l'alumne/a.
30.2 Els centres docents han d'emplenar i custodiar els
(libres d'escolantat de l'ensenyament básic deis seus
alumnes. Quan l'alumne/a canvfí de centre, el centre
d'origen trametrá al de destí, a petidó d'aquest, el seu
llibre d'escolantat.

Artide 31
31.1 Si es produeix un canvi de centre abans que l'alumne/a
no hagi completat el primer dde o un curs del segon dde
de l'educació secundaría obligatoria, a mes del llibre
d'escolantat de l'ensenyament básic, s'emetrá i trametrá
I'informe individual d'avaluació per tal de facilitar la



31.2 L'informe individual d'avaluadó de l'alumne/a, que
s'emetrá només en el cas previst a l'apartat anterior, és el
document elaborat per la persona tutora que informa sobre el
grau de consecució, en una data concreta, deis objectius de
cicle en les diferents árees del curriculum. El tutor/a hi
fará constar aquella informado recollida de l'equip de
professors/es necessária per a l'adequada continuitat del
procés d'aprenentatge.
31.3 En el cas d'alumnes que es traslladin a centres
d'altres Comunitats Autónomes en qué et cátala no siguí
llengua oficial, l'informe individual d'avaluació i el
(libre d'escolarítat es fará en versió bilingüe, cátala i
castellá.

Article 32
32.1 La persona tutora disposará d'un ful! de seguiment
académic de cada alumne/a, en el qual fará constar les
observacions pertinents respecte al procés d'aprenentatge de
l'alumne/a.
32.2 EIs fulls de seguiment académic es conservaran en el
centre fins que l'alumne/a hi finalitzi la seva
escolarització. EIs tutors/es guardaran aquests informes i
els posaran a la disposició deis altres professorsde
l'alumne/a.
32.3 Correspon a cada centre, en el marc de la seva
autonomía, adoptar els models mes adequats per a aquest full
de seguiment.

Article 33
33.1 El centre, permitjá d'informes escrits, entrevistes
individuáis i re unió ns col-lectives, establirá comunicado
periódica amb els pares o representants legáis deis alumnes
per tal de mantenir-los infonmats del procés
d'ensenyament-aprenentatge i de E'avaluació.
33.2 La persona tutora informará per escrit els alumnes i
els pares o representants tegals, almenys un cop per
trimestre, després de cada sessió d'avaluadó, del
desenvolupament general del procés d'aprenentatge deis
alumnes en els crédits comuns, variables i de síntesi.
33.3 En la informado relativa a l'últim trimestre del
curs, a mes del que s'especifica a l'apartat anterior, s'hí
incJouran, si s'escau, les indicacions deis professors
respecte a acífvitats que l'alumne/a hauria de realitzar
durant el període de vacan ees.
33.4 En finalitzar el primer dele i l'etapa s'informará
per escrit l'alumne/a i els pares o representants legáis
respecte ais resultáis de l'avaluació final. Aquesta
informado contindrá, almenys, les qualrficacions obtingudes
per l'alumne/a en les árees ¡ en els crédits variables i de
síntesi, la decisió respecte a E'accés al segon cide o a la
superado de l'etapa i, si hi escau, les mesures previstes
per a l'assoliment deis objectius educatius.
33.5 La periodidtat i l'organització de les entrevistes
individuáis i reunions collectives amb els pares o
representants legáis deis alumnes les fixará cada centre en
la seva programado general. S'ha de garantir, com a mínim,
una reunió col-lectiva dins del primer trimestre de cada
cicle, i una entrevista individual dins del primer curs de
cada cicle.

Artide34
La inspecció d'ensenyament supervisará les activrtats
d'avaluadó de cada centre i vetllará per la seva adequada
integrado en el procés educatiu deis alumnes i la seva
correcdó formal.

Barcelona, 3 de juny de 1996



ORDRE de 24 de novembre de 1998, per la qual s'estableix el procediment per a
l'autorització de modificacions d'elements prescríptius del curriculum de l'etapa d'educacio
secundaria obligatoria. DOGC: 18.01.1999

El Decret 75/1992, de 9 de marc, peí qual s'estableix l'ordenació general deis ensenyaments de
t'educació infantil, l'educació
primaría i l'educació secundaría obligatoria a Catalunya explícita en la seva introdúcelo la
necessítat de potenciar la igualtat
d'oportunitats amb la compensació d'aquefls que parteixen de situacions desfavorables i, així
mateix, defmeix un model curricular
obert que fadlita diferents desenvolupaments i programacions a cada centre per donar resposta a
les necessitats educatives de
l'alumnat Per tal de garantir la consecució d'aquest modet, l'article 9.1 estableix que els projectes
curriculars han de permetre
concrecions individuáis ajustades a les caracíerístiques, els ritmes d'aprenentatge i la singularítat
de cada alumne/a, la qual cosa
facilitará, en particular, ('aplicado deis príncipis d'íntegració i índividualització propis de l'atenció ais
alumnes amb necessitats
educatives especiáis. D'altra banda, l'article 11.3 estableix que els projectes curriculars deis
centres docents inclouran criteris per
adoptar mesures organitzatives per a la millora deis processos d'ensenyament-aprenentatge, de
reforc i d'adequació a la
diversitat d'alumnes.

Quan les adaptacions realitzades en el centre per atendré un determinat alumne o alumna hagin
estat insuficients per donar
resposta a les seves necessitats individuáis, caldrá procedir a modificar elements prescríptius del
curriculum. Així no preveu
l'article 9.2 del Decret 75/1992, que disposa que el Departament d'Ensenyament podrá també
autorítzar modificacions del
curriculum per adequar-lo a les necessitats educatives especiáis deis alumnes.

En aquest mateix sentit, el Decret 96/1992, de 28 d'abril, peí qual s'estableix l'ordenació deis
ensenyaments de l'educació
secundaría obligatoria preveu la necessitat d'adequar el curriculum a les diferencies individuáis,
possibilitats i necessitats de
l'alumnat, i de garantir a tots els nois i notes les mateixes oportunitats de formado, tot respectant-
ne la diversitat D'altra banda,
l'Ordre de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluado deis ensenyaments
de l'educació secundaria
obligatoria estableix la possibilitat de modificadons curriculars per aquells alumnes que en
comen car un curs de l'etapa tinguin
mes de setze anys o els compleixin en l'any natural. Aqüestes modificacions teñen com a finalitat
l'assoliment de les capacitáis
establertes per a ('etapa i hauran d'estar autoritzades peí Departament d'Ensenyament.

El Decret 299/1997, de 25 de novembre, d'educacio especial regula l'atenció educativa de
l'alumnat amb necessitats educatives
especiáis, temporals o permanents, l'origen de les quals pot atribuir-se fonamentalment a
condicions personáis de discapacitat
psíquica, motriu o sensorial, de sobredotació o a la historia educativa i escolar deis alumnes.

Per tot aixó, amb la finalitat d'establir el procediment d'autoritzadó de modificacions deis elements
prescríptius del curriculum de
l'etapa d'educacio secundaria obligatoria i donar continuftat a l'Ordre de 25 d'agost de 1994 que ho
regula per a les etapes
d'educacio infantil i primaria;

Vist el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i a proposta de la Direcdó General d'Ordenació
Educativa,

Ordeno:



Capítol 1

Disposicions generáis

Article 1

Definido d'adaptació cumcular individualitzada i modificado cumcular

1.1 Ais efectes de la present disposició, s'entén per adaptado curricular individualitzada el conjunt
de precisions i canvis, en els
components del projecte cumcular de centre o la programado, per tal d'ajustar la resposta
educativa a les necessitats educatives
especiáis d'un alumne/a.

1.2 Ais efectes de la present disposició, s'entén per modificado cumcular la introdúcelo de canvis
significatius en els elements
prescriptius del cum'culum. Les modificadons curriculars han de ser autoritzades peí Departament
d'Ensenyament.

1.3 Es formularan propostes de modificado del cum'culum quan, en el marc de les competéncies
atribuid es ais centres per al seu

desplegament i con ere ció, s'hagin exhaurit les possibilitats d'adaptació del curriculum.

Article 2

Finalitat de la modificado cumcular

2.1 La finalitat de la modificado curricular és que l'alumne/a assoleixi, en el major grau possible,
les capacitáis establertes per a
1'etapa, d'acord amb els procediments que s'estableixen en la present Ordre.

2.2 En les propostes de modificadons curriculars es veíliará partícularment per mantenir aquells
continguts que son
fonamentals per a i'assoliment de les capacitáis de I "etapa.

2.3 Les sollicituds d'autorització de modificadons del curriculum es referirán a l'etapa.

Article 3

Tipus de modificad o ns

3.1 Les modificadons del curriculum podran teñir carácter individual o global de centre.

3.2 Les modificadons del curriculum podran consistir en:

a) La reduce i ó de la durada deis cides.

b) L'ampliadó de la durada deis cicles mes enllá del que es preveu ais articles 24.2 i 25.2 de
l'Ordre de 3 de juny de 1996, per ta
qual es desplega l'organitzadó i avaluado deis ensenyaments de TESO.

c) La introducdó de canvis significatius en els objectius i continguts d'una o mes are es de l'etapa o
bé en la distribudó de
crédits comuns i variables establerta amb carácter general, en el cas de modificadons tant
individuáis com globals de centre.

Article 4

Avaluado de l'alumnat amb modificadons curriculars

4.1 L'avaluadó de l'alumnat el cum'culum del qual és objecte de modificadons es fará en retado
amb els objectius proposats en
la corresponent modificado cumcular autoritzada i amb el grau d'assoliment global deis objectius
establerts per a l'etapa i
d'acord amb la normativa general d'a plica ció.

4.2 La Junta d'avaluació, a la vista del grau d'assoliment deis objectius i de l'evoludó de
l'alumne/a norlra considerar mía ha



4.3 Les modificad o ns curriculars es faran constar en els documents obligatoris del procés
d'avaluació.

Capítol 2

Modificacions de carácter individual

Article 5

Alumnat el curriculum del qual pot ser objecte de modificado individual

Pot ser subjecte de modificadons el curriculum d'aquell alumnat que:

a) Mostra avantatges signifícatius i continuats en els processos d'aprenentatge.

b) Mostra desavantatges que interfereixen en el seu procés d'aprenentatge a causa de:

Discapacitats motrius, psíquiques o sensorials.

Mancances o malalties greus.

Trastoms conductuals greus que es manifesten en una inadaptació marcada i continuada a
1'entorn escolar.

Article 6

Modificadons que afecten la durada deis cicles

La proposta de modifica ció de la durada d'un cide, reduce i ó o ampliado mes enllá del previst a la
normativa, ha de concretar els
aspectes relatius a: l'organització del curriculum de l'alumne/a, la distribució de crédits comuns i
variables, continguts i objectius
a assolir, metodología de treball, i qualsevol altre aspecte que el centre considerí adient de fer
constar.

Article 7

Modificadons que afecten el curriculum de les árees o la distribudó deis crédits

7.1 Les modificadons d'elements prescnptius de les árees o de la distribució de crédits comuns i
variables establerta amb
carácter general pot su posar:

a) La substitudó de continguts o d'objectius termináis de les árees per d'altres continguts i
objectius, o bé la seva supressió.

b) L'augment o la reducció del nombre de crédits establerts per a l'etapa.

7.2 La proposta de modificado relativa ais can vis en Tarea o árees o la distribució deis crédits ha
de concretar els continguts o
objectius que cal suprimir o substituir, i el nombre i tipus de crédits així com la seva distribudó al
llarg del cicle o de l'etapa.

Artide 8

Procediment d'autorítzadó

8.1 Una vegada detectada la necessitat de modificado del curriculum per a un/a alumne/a, el
centre aplicará les estratégies
pedagógiques per atendre'l i, un cop hagi informat els pares o tutors legáis de l'alumne/a del
contingut de la proposta de
modificado, procedirá a soHidtar l'autorització corresponent.

8.2 La sol-licitud per a l'autorització de modificado del curriculum s'acompanyara sempre de la
següent documentado:



a) Proposta justificada de modificado del curriculum elaborada per l'equip docent, que inclogui una
copia de l'expedient
academia

b) Informe de l'Equip d'Assessorament i Orientado Psicopedagógica (EAP) del sector.

c) Document en qué consti l'opinió deis pares o tutors legáis de l'alumne/a.

8.3 La sol-licitud per a Tautorització de modificado del curriculum s'acompanyará, a mes, en els
casos que sigui necessari,
d'algun document d'entre els següents:

a) Dictamen d'escolarítzació de l'Equip d'Assessorament i Orientado Psicopedagógica del sector,
en cas que calgui una
escolarització singular per a 1'aplicació de la modificado.

b) Informe del centre de Recursos Especifícs per a Disminuíts Auditius (CREDA), en cas que la
necessitat de modificado es
derivi de disminucions auditives.

c) Informe del centre de Recursos Educatius per a deftdents visuals (CREC), en cas que la
necessitat de modificado es derivi de
disminucions visuals.

d) Certificado médica, en cas que la necessitat de modificado del curriculum es derivi de malaltíes
greus, permanents o
transitóries. En aquesta certificado haurá de constar, si escau, la durada prevista per a la malaltia.

8.4 El/La director/a del centre trametrá la sol-licitud, i aftra documentado, a la delegado territorial
corresponent. La delegado
territorial, amb I'informe de la Inspecció d'Ensenyament, la resoldrá abans de dos mesos a
comptar des de la presentado de la
sol-licitud.

8.5 La resoludó d'autoritzadó de la delegado territorial será comunicada al/a la director/a del
centre, el/la qual la incorporará a
l'expedient de l'alumne/a conjuntament amb la documentado corresponent a la sol-licitud de
modificado individualitzada del
curriculum, i n'informará els pares o tutors legáis.

8.6 La conveniencia de reformular o finalitzar la modificado es determinará en base al procés
d'avaluadó de t'alumne/a. En el cas
que calgui reformular la modificado, caldrá tramitar una nova sol-licitud.

8.7 Les modificadons curriculars o les adaptacions podran comportar, amb carácter excepdonal,
un régim d'escolarítzadó
singular que haurá d'estar autorítzat per la Delegado territorial corresponent.

Capítol 3

Modificadons de carácter global de centre

Artide9

Centres que poden fer propostes de modificadons globals

9.1 Els centres podran sol-licitar modificadons globals d'elements presenptius del curriculum
quan:

a) Atenguin exclusivament alumnat amb necessitats educatives espedals derívades de
disminucions greus i permanents en

centres d'educació especial o en unitats d'educació especial en centres ordinaris.

b) Desenvolupin una proposta específica de tractament curricularde les dengues estrangeres.

c) Integrin ensenyaments o activrtats en els ámbits de la música, de la dansa o de l'esport.



9.2 Quan es tracti de centres d'educació especial i d'unitats d'educació especial en centres
ordinarís, el/la director/a elaborará la
proposta de modificado del curriculum referida a aquella área o árees de l'ensenyament básic que
prioritzin els aprenentatges
relacionáis amb el desenvolupament de l'autonomia personal, amb les competéncies vinculades a
la integrado social i amb
l'adquisidó d'habilitats relacionades amb l'entom laboral i professional.

9.3 Quan es tracti de centres que fadn un desenvolupament específic de tractament cumcular de
les llengües estrangeres o que
¡ntegrin ensenyaments o activitats en els ámbits de la música, de la dansa i de l'esport, la proposta
de modificacions globals del
curriculum podrá afectar la totalitat o part de l'alumnat del centre.

Article 10

Procediment d'autoritzadó

10.1 El/La director/a del centre elevará a la Direcdó General d'Ordenadó Educativa la sol-licitud
de modificado de curriculum,
sol-licitud que s'acompanyará de la següent documentado:

a) Informe respecte a les drcumstáncies que motiven la petidó, amb especificado de si es
tractaría d'una modificado per al
conjunt de l'alumnat del centre o per a una part.

b) Proposta de modificado del curriculum.

10.2 El/La director/a del centre trametrá la sol-licitud, indoent-hi la documentado, a la delegado
territorial corresponent, la qual,
amb ('informe de la Inspecció d'Ensenyament, adrecará la proposta en el temiini de quinze dies a
la Direcdó General d'Ordenació
Educativa.

10.3 La resolució d'autorització de la Direcdó General d'Ordenació Educativa será comunicada
al/a la director/a del centre.

10.4 La modificado auto ritza da constituirá un elemerrt de referencia fonamental per a l'e laborado i
la formalitzadó del projecte
cumcular de centre.

10.5 En el cas que la modificado re col I id a en l'artide 9.3 es refereixi només a una part de
l'alumnat del centre, caldrá adjuntar a

l'expedient de l'alumne/a afectat un document en qué consti l'opinió deis pares o tutors legáis.

Barcelona, 24 de novembre de 1998

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d'Ensenyament



El Curriculum estableix quin és el contingut de les assignatures que els alumnes han de
superar. Moltes vegades, i per diverses raons, alguns alumnes (entre eils segurament molts
immigrants, sobretot en determináis moments) poden necessitar que s'adaptin alguns
currículums per poder continuar en la seva dasse i, d'aquesta manera, poder estar amb el grup
de la seva edat. Son diverses les formules legáis que permeten aquesta adaptado.

La filosofía d'aquesta possibilitat la trobem a la LOGSE, on es diu que hi haurá uns continguts
mínims per les assignatures per tal de garantir un ensenyament básic i mínim per a tots (es
tracta, aproximadament, d'un 50% del contingut). Per tant encara queda un marge per acabar
de concretar el curriculum i part d'aixó no podrá fer el centre escolar.

Correspondra al govem de la Generalitat de Catalunya la definido del curriculum de
l'ensenyament en l'educadó secundaría obligatoria. Ha de teñir en compte, pero, els continguts
mfnims establerts per l'Estat Cada assignatura comptará amb un curriculum on, a mes del
contingut, s'establiran els objectius generáis i els objectius termináis que determinaran els tipus
i el grau d*aprenentatge ais quals, en fundó deis continguts, hauran d'arribar els alumnes.

Una vegada establert aquest curriculum al Decret 96/1992 de 28 d'abríl, sobre l'ordenació
d'ensenyaments i curriculum de l'ensenyament secundan obligatori aquesta mateixa norma
estableix en e! seu article 17 que els projectes currículars eiaborats pels centres (es tracta d'un
nivell major de concreaó adequat a la realitat de cada centre) hauran de ser prou flexibles per
tal de permetre concredons individuáis adaptades a les caracteristiques, ais ritmes
d'aprenentatge i singularítats de cada alumne, amb l'objectiu de que es puguin acomplir els
príncipis ¿'integrado i individuairtzadó propis de l'atendó ais alumnes amb necessitats
educatrves especiáis. A mes, el Departament d'Ensenyament podrá també autorítzar
modificadons del curriculum per adequar-)o a les necessitats educatives individuáis deis
alumnes. En els procediments d'autorítzadó s'haurá de teñir en compte l'opinió deis pares o
tutors i deis alumnes, si procedeix.

L'Ordre de 3 de juny de 1996 que estableix l'organrtzadó i avaluado de la ESO, parla de que el
projecte currícular de centre completa i desenvdupa el curriculum establert i, alhora, és el punt
de referénda en el moment d*estab!ir l'organitzadó del centre. Aquest projecte de centre ha de
contemplar els criteris per atendré la diversitat de l'alumnat L'art. 4.3 estableix que
l'organitzadó deis grups d'alumnes en els crédits comuns (matéríes comunes) podran
contemplar l'agrupament flexible en alguna área (assignatura). Aixó suposa que l'organitzadó i
la composidó de cada grup d'aiumnes será revisat segons les necessitats d'aprenentatge deis
mateixos. L'artide 16 estableix que en el suposit d'alumnes amb nee subjectes a adaptacions
del curriculum que no suposin modificadons signrficatives i essencíals, relatives a la distríbudó
temporal deis continguts o a la graduado d'objectius, l'avaJuadó es reaützará d'acord amb el
que estigui previst en les mateixes adequadons. En cas que les adaptacions imptiquin canvis
signifícatius i essendals del curriculum es necessrtará autoritzadó del Departament
d'Ensenyament.

L'Ordre de 24 de novembre de 1998 parla del procediment per l'autoritzadó de modificadons
d'elements prescriptius del curriculum. Defineix qué entén per adaptado currícular
individualitzada: el conjunt de predsions i canvis en els components del projecte curricuiar del
centre o de la programado a fi d'adequar-se a la resposta educativa de les nee de ['alumne. Es
contemplen tres tipus de modificado, una de les quals és la introdúcelo de canvis signifícatius
en els objectius i continguts d'una o mes árees de l'etapa o bé en la distribudó de crédits
comuns i variables. L'avaluadó es fará en fundó del canvi d'objectius. L'ordre enumera els
alumnes que poden veure el seu curriculum modrficat individualment i es paría de trastorns
conductuals greus que es manrfestin en una inadaptado marcada i continuada en l'entom
escotar. La durada deis ddes (dos cursos) podrá ser ampliada o reduTda. També es podran
modificar les árees o la distríbudó deis crédits. És a dir, fins i tot es podran suprimir o substituir
els continguts o objectius de les assignatures.

Resta dar quíns son els instruments i parámetres legáis que permeten una millor adaptado de
l'ensenyamerrt per els alumnes que tinguin necessitats especiáis.



5. Pía Estrategic de Centres
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DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT

DECRET
132/2001, de 29 de maig, peí qual es regulen els
plans estratégics deis centres docents sosünguts
amb fonspúblics.

LaLleiorgánica l/1990,de3d'octubre, d'or-
denadó general del sistema educatiu (LOCSE),
preveu a l'article 57 que tes administradons
educatíves contribuirán al desenvolupament del
curriculum afavorint l'elaboracló de models de
programado docent i materials didáctíes que
atenguin les diferents necessitats de l'alumnat
i del professorat i fomentaran l'autonomia pe-
dagógica i organitzativa deis centres i afavori-
ran i estimularan el treball en equip deis profes-
sors.

Així mateix, l'article 59.1 de la Llei esmentada
estableix que les administracions educatives fo-
mentaran la investigado i afavoriran l'elaboradó
de projectes que indoguin innovadons curricu-
lars. metodológiques, tecnologiques, didactiques
i d'organització deis centres docents.

La Llei orgánica 9/1995, de 20 de novembre,
de la participado, avaluado i govern deis cen-
tres docents, preveu a l'article 5 que els centres
disposaran d'autonomia per definir el model de
gestió organitzativa 1 pedagógica, el qual s' haurá
de concretar en cada cas mitjancant els corres-
ponents projectes educatius, curriculars i, si fa
al cas, normes de funcionament.

La Llei orgánica 9/1995, a l'article 29.3 tam-
bé atribueix ais centres docents l'avaluadó in-
terna del seu funcionament. d'acord amb el que
estableixi I'Administrado educativa de la qual
depenguin, i a l'arride 33 preveu que les admi-
nistradons educatives impulsaran els processos
d'innovado educativa ais centres i donaran su-
port especialment ais projectes ¿"investigado
educativa encaminats a la millora de la qualitat
de l'ensenyament i en els quals partidpin equips
de professors deis diferents nivells educatius.

En aquesta línia el Departament d'Ensenya-
ment promou un seguit d'actuadons destinades
a la millora del sistema educatiu, l'objectíu prio-
ritari de les quals és garantir per a tots els nois
i noies rassollment de les competéndes basiques
que els permetin de progressar de manera au-
tónoma i d'íntegrar-se sodalment i laboralment.

Per tal de potenciar la qualitat deis centres
docents, aquest Decret els possibilita que ela-
borin e! seu propi pía estratégic, i n'executin les
actuadons previstes, a fi de dotar-las de mecanis-
mes eficaces que permetin reforcar la seva auto-
nomía de gestió organitzativa i pedagógica.

El pía estrategia del centre docent l'han
d'aprovar el consell escolar i el claustre de pro-
fessors i ha de fonamentar-se en la realitat de
cada centre i del seu entom, i cal que siii pren-
guin en considerado tots els aspectes que el fadn
viable. L'avaluadó del funcionament de cada
centre contríbueix a la millora de la qualitat de
l'ensenyament i aporta elements per a i'elabo-
radó del seu pía estratégic.

El Departament d'Ensenyament autorltzara
i seguirá els plans estratégics i, conjuntament
amb cada centre, avaluara l'assoliment deis
objectius previstos. El Departament d'Ensenya-
ment i el centre acordaran en un document els
objectius del pía estratégic i els indicadora d'ava-
luado.

Ais centres docents de titularitat del Depar-
tament d'Ensenyament la formació del profes-
sorat del centre i la provisió deis llocs de traba]]
vacante es podrá Higar, si mes no pardalment,
ais objectius de qualitat i millora de l'ensenya-
ment que s'estableixin al pía estratégic.

L'objectiu de la millora de la qualitat d'un
centre no pot teñir data de finalització i ha de
fonamentar contínuament les seves planificad-
ons d'actuació. La finalització del periode de
vigencia d'un pía estratégic és l'acabament del
periode d'observació de l'assolíment d'unes
millores concretes, pero no pot representar
rabandonament per part del centre de l'esforc
per millorar altres aspectes o per perfecdonar
els queja s'han aconseguit.

És pertinent, dones, que un centre que ha tin-
gut un pía estratégic aprofitant a mes els recur-
sos que hi ha pogut dedicar, en formuli un de nou
on es traduebd el permanent objectiu de qua-
litat i millora de rensenyament.

En virtut d'aixo, amb el trámit previ de con-
sulta i partidpació amb els representants del
personal al serve! de les administracions publi-
ques, amb l'informe del Consell Escolar de
Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora. a proposta de la con-
sellera d'Ensenyament i amb la deliberado pre-
via del Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Plans estrategias

Articlel
Plans estratégics deis centres docents

1.1 El pía estratégic d'un centre és la con-
creció deis seus objectius dins un període de
quatre cursos escolars consecuüus, en el marc
del sen projecte educatiu i curricular i deis pro-
cediments d'avaluacló que preveu el pía d'ava-
luació interna.

1.2 El pía estratégic té per ñnaÜtat l'aug-
ment de la qualitat global del centre, especial-
ment pet que fa ais processos d'ensenyament-
aprenentatge i, mes en particular, quant a
l'apecte que l'alumnat assoleixi les competén-
des basiques derívades deis objectius generáis
de l'etapa.

1.3 El Departament d'Ensenyament promou
la implantado de plans estratégics mitjancant els
quals els centres docents poden adoptar mesu-
res singuiars que convinguin a t'assoLunent deis
objectius concretáis al seu pía.

1.4 El pía estratégic és de cada centre do-
cent, sense perjudlcl que en dos o mes plans
estratégics de centres d'una mateixa zona o área
territorial es planregin objectius coincidents i
se'ncoordinin les actuadons.

Anide 2
Objectius i avaluado del pía estratégic

2.1 Alplaestratégiccaldefinirelsobjectius
que es volen assolir i establir-hi les actuadons
per aconseguir-los, prenent com a referénda
prindpal la realitat del centre i conslderant tots
els aspectes que el facin viable, amb la finalitat
principal de millorar l'atendó a l'alumnat mit-
jancant un fundonament det centre que permeti

l'atendó a la seva diversitat de la manera mes
apropiada. També cal concretar-hi les mesures
per al seguiment i ('avaluado.

2.2 La finalitat del pía estratégic ha de ser
la millora global de la qualitat del centre i de la
práctica docent, especialment peí que fa ais as-
pectes següents:

a) Processos d'ensenyament-aprenentatge,
particularment en tots ets aspectes reladonats
amb el fet que els alumnes assoleixin les capa-
dtats basiques derivades deis objectius generáis
de l'etapa.

b) Seguiment 1 avaluado del progrés de
l'alumnat.

c) Atendó de la diversitat d'interessos i de
necessitats de ralumnat, incidirá particularment
en els alumnes amb necessitats educatives espe-
ciáis i en els d'incorporadó tardaría.

d) Potenciado i consolidado deis equips
docents.

e) Potenciado de la tecnología de la informa-
do i de la comunicado en la práctica educativa.

0 Augment de la cohesió i responsabilitat de
tota la comunitat envers les fínalitats educati-
ves del centre, en especial la participado de
pares i mares i deis servéis educattvosocials deis
ajuntaments.

g) Potenciado de les reladons amb l'entom
sociolaboral i empresarial, espedalment de les
que facilttin informado per a l'orientació pro-
fessional i la tnserció laboral deis estudiante.

2.3 A l'elaboradó del seu pía estratégic, els
centres tíndran en compte el contíngut del seu
projecte educatiu, curricular i lingüístic, el pía
d'avaluació interna i els informes de les avalu-
arions externes que s'hagin realitzat al centre.

Els resultats de l'avaluadó interna del centre
han de ser el marc que permeti l'análisi i l'ava-
luadó de la propia realitat per a l'elaboradó del
pía estratégic, contribuint d*aquesta manera a
la concredó deis objectius de millora de la qua-
litat educativa.

2.4 Al pía estratégic constaran:
a) Els objectius que cal assolir al centre en

un període determinat de quatre cursos conse-
cutíus.

b) Les actuadons previstes, amb la correspo-
nent temporització general, i les mesures i pro-
cessos d'avaluació i seguiment, tant del centre
com de ralumnat.

c) L'organitzadó i les característiques deis
recursos humans pera la consecudó deis objec-
tius esmentats i les necessitats de provisió espe-
cifica de determínate llocs de treball, quan s'es-
caigui.

d) Lesnecessitatsdeformadódelprofessorat
vinculades al pía estratégic.

e) L'especificació, si s'escau, del model de
gestió organitzativa i pedagógica que requerebd
el pía estratégic 1 que el centre vulgui adoptar.

0 L'especificació, si s'escau, de l'assignacló
o la distribució deis recursos materials.

g) L'espedflcadÓ, si s'escau, de l'organitzadó
o aplicado del curriculum.

h) La implicado de l'alumnat i deis pares i
les mares en el desenvolupament del pía.

Arricie 3
Incidencia del pía estratégic en el model de ges-
tió organiízatíva 1 pedagógica

El pía estratégic pot implicar singularitats en
l'organirzadó i adaptado del curriculum, en la
definido i el sistema de provisió específica de
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determínate liocs de treball vacants de carácter
singular, en la gestió organitzativa i del regla-
ment de régim interior del centre i en les carac-
terístíques deis recursos materials. La formado
del professorat, quan escaigui. sera específica
d'acord amb els objectiusdel pía.

Article 4
Elaborado, aprovació, autoritzacióiseguiment
del pía estratégic

4.1 El pía estratégic l'elaborara l'equip di-
rectiu, i rhauran d'aprovar el claustre de pro-
fessors i el consell escolar del centre.

4.2 Un cop aprovat peí centre, aquest el
presentará al Departament d'Ensenyament, el
qual resoldrá sobre la procedencia de l'autorit-
zació del pía estratégic o no i fará pública la
resoltado corresponent i formaiitzará, si escau,
juntament amb el centre, el document al quai fa
referencia 1'artícle 5. Així mateix, el Departa-
ment d'Ensenyament adoptará, dins els recur-
sos pressupostaris disponibles, les mesures
d'adequació de l'assignació deis recursos hu-
mans i materials necessaris per al desenvolupa-
ment deis plans estratégics autoritzats relatius
a centres de la seva títularitat.

4.3 Transcorreguts els dos primers cursos de
l'aplicadó del pia estratégic, el centre elaborara
una memoria sobre el seu desenvohipament i els
resultats assolits.

4.4 Quan finalitzin els quatre cursos de
l'aplicació del pía estratégic, el centre presen-
tara al Departament d'Ensenyament, per tal que
la valori, una memoria que contindrá els indi-
cadors d'avaluació i progrés que figuren al do-
cument que estableix l'artícle 5 d'aquest Decret.

Article 5
Formal itzadó documental del pía estratégic
El Departament d'Ensenyament i el centre

faran constar en un document els objectius del
pía estratégic i els indicadors d'avaluació i de
progrés per cursos a partir del quals s'estabürá
el control de compliment del pía.

Article 6
Continuítat del pía estratégic

Quan finalitri el període de vigencia del pía
estratégic, i un cop se n'hagin avaluat els re-
sultáis, el centre podrá proposar un nou pía
estratégic on es reculli Inexperiencia de l'an-
teríor, s'incorporin les dades de la seva ava-
luactó, i es prossegueixi en la definició d'ob-
jectius concrets per a la millora de la qualitat
educativa del centre.

CAPÍTOL 2
Llocs de treball de carácter singular ais centres
de títularitat del Departament d 'Ensenyament

Article 7
Definido de llocs de treball de carácter singular

7.1 A proposta del consell escolar del cen-
tre, dintre de les vacants de la plantilla pressu-
postada deis centres docente públics, el Depar-
tament d'Ensenyament pot definir llocs de
treball singulars que permetin realitzar les ac-
tivitats docents i assolír els objectius que pre-
vegi el pía estratégic de centre.

7.2 La considerado d'un Uoc de treball do-
cent com a singular exlgeix l'acreditadó del com-
pi iment deis requisite específics per ocupar-lo,
tant de manera provisional com definitiva, en

fundó del contingut que estableix el pía estra-
tégic mateix.

Article 8
Requisits específíes per a 1 adsetipció a ¡loes de
treball de carácter singular

A mes deis requisits generáis per ocupar els
llocs de treball docents, ei Departament d'En-
senyament pot establir requisits especffics per
ocupar els llocs de treball de carácter singular
que requerebrin els plans estratégics de centre,
entre els següents: posseir una o mes espedali-
tats docents, teñir una determinada titulado
académica, acreditar un mínim d'experiénda
docent o professional en un camp laboral o
haver cursat una formado permanent especifica,
mitjancant la superado deis cursos correspo-
nents.

Article 9
Sistema deprovisió deis llocs de treball de carác-
ter singular

9.1 El sistema de provisió per cobrir vacants
amb carácter definitiu será mitjancant concurs
específic de mérits convoca! peí Departament
d'Ensenyament i publicat al Diari Oficial de ¡a
Generalitat de Catalunya, i es realitzará en dues
fases.

9.2 A ¡a primera fase es valoraran els mé-
rits deis candidats segons el que prevegi el ba-
rem de la convocatoria, la qual incloura el tre-
ball desenvolupat, els cursos de formado i
perfeccionament, l'antiguitat d'acord amb el
temps de servéis prestáis i les titulacíons aca-
démiques.

La qualificadó d'aquests mérits no podrá ser
inferior al 50% de la total del concurs.

9.3 A la segona fase els candidats defensa-
ran, davant la comissió esmentada a l'apartat 4
d'aquest artide, un projecte d'apllcació del pía
estratégic en reladó amb el lloc de treball al qual
aspira. La comissió també valorará altres conei-
xements. habilitats i aptituds concretes, com-
plementáries de les que estableix l'apartat an-
terior, que fadlitin i garanteixin la selecdó del
candidat mes idoni, d'acord amb la naturale-
sa, finalitat, funcions i tasques previstes al pía
estratégic per al lloc de treball que cal proveir.

En aquesta segona fase no es podran valorar
en cap cas els mateixos mérits o capadtats que
recull l'apartat 2 d'aquest artide.

La qualificadó total que s'adjudiqui ais conei-
xements, habilitats i aptituds concretes que es
valoren en aquesta segon fase no podrá excedir
en cap cas del 50% de la puntuado máxima glo-
bal.

La qualificadó mínima global que hauran
d'obtenir els candidats per superar la segona fase
será la meitat de la puntuado máxima previs-
ta al barem per a la segona fase.

9.4 Les dues fases del concurs específic de
mérits les valorara una comissió constituida per
l'inspector, el director, el cap d'estudis del centre
i dos funcionaris membres del claustre de pro-
fessors designats peí consell escolar del centre.

Article 10
Forma d adscripdó i durada deis nomenaments
ais llocs de treball de carácter singular

10.1 El personal docent que hagi estat se-
leccionat d'acord amb el procediment que es-
tableix a l'artide 9 d'aquest Decret ocupará el
lloc de treball amb carácter provisional, en co-
missió de servéis o amb adscripdó provisional,

durant els dos primers cursos de l'aplicació del
pía estratégic corresponent.

10.2 Un cop transcorreguts els dos primers
cursos de l'aplicació del pía estratégic es fará
una avaluado del compliment deis objectius que
preveu el pía estratégic per a aquell lloc de tre-
ball. Aquesta avaluado s'iniciará amb Filiforme
de la direcció avalat peí consell escolar del cen-
tre, 1 la completará la Inspecdó d'Ensenyament,
que hi emetrá l'informe corresponent. El delegat
territorial elevará la proposta d'avaluació a ta
directora general de Recursos Humans, que hi
emetrá resolució.

10.3 El personal que hagi superat 1'avalu-
ado que preveu el punt anterior podrá optar
entre romandre amb carácter definitiu al mateix
lloc de treball o continuar ocupant el lloc de
treball amb carácter provisional fins a la fina-
lització de la vigencia del pía estratégic. En cas
que Favaluadó del pía estratégic resulti favora-
ble i per tal de continuar desenvolupant tasques
iniciades mitjancant l'esmentat pía estratégic, el
professorat destinat al lloc de treball singular
podrá continuar-hi amb carácter definitiu.

10.4 La durada de l'ocupació d'un lloc de
treball de carácter singular será, com a mínim,
la mateixa que la durada del pía estratégic ma-
teix, Hevat del cas del personal que no hagi su-
perat l'avaluadó que preveu el punt 2 d'aquest
artide.

DlSPOSlClÓ ADD1C1ONAL

Els preceptes que conté aquesta norma son
d'aplicació ais centres docents sostinguts amb
fons públics ais quals el Departament d'Ense-
nyament hagi autoritzat plans estratégics amb
anterioritat a ['entrada en vigor d'aquest Decret.

La primera convocatoria de concurs esped-
fic de mérits que preveu el capítol 2 d'aquest
Decret la dura a terme el Departament d'En-
senyament durant el curs 2001-2002, amb efectes
d'incorporació ais centres d'l de setembre de
2002.

DlSPOSlCIÚ FINAL

Aquest Decret entrará en vigor l'endemá de
la seva publicado al DOGC.

Barcelona, 29 de maig de 2001

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

CARME-LAURA GIL I MJRÚ
Consellera d'Ensenyament

(01.144.032)

DECRET
133/2001 .de 29 de maig, sobre la regulado de la
borsa de treball per prestar servéis amb carácter
temporal com a personal ínter/ docent.

L'article 125.1 del Decret legislatiu 1/1997, de
31 d'octubre, peí qual s'aprova la refosa en un
Text únic deis preceptes de determináis textos
legáis vigents a Catalunya en materia de fundó
pública, estableix que el personal interí ha de ser
selecdonat mitjancant convocatoria pública que
garantebd els principis de publicitat, raérit i



El Pía Estratégíc de Centres (PEC) té per finalitat l'augment de ta qualitat global del centre,
especialment peí que fa ais processos d'ensenyament-aprenentatge i en alió que afecta
l'assoliment de fes compeíéncies (coneixements) básiques per part de l'alumnat. Tindrá una
durada de 4 anys i está regulat peí Decret 132/2001 de 29 de maig peí qual es regulen efs PEC
deis centres sostinguts amb fons públic

L'article 2.2 del Decret diu que la finalitat del PEC ha de ser la millora global de la qualitat del
centres i de la práctica docent, especialment en certs aspectes: entre d'aJtres cita el seguiment
i consolidado deis equips docents, l'avaluació del progrés de l'alumnat la potenciació de la
tecnología de la informado i també l'atendó de la dh/ersitat d'interessos i de necessitat de
l'alumnat, inddtnt particularment en els alumnes amb nee i en els d'incorporació tardaría.

Si s'atorga el PEC el Departament dins de les seves possibilitat pressupostáríes ajudará amb
recursos humans i materials al centre.

Resulta curios que primer es va regular mftjancant la Instrucdó de 5 d'abril de 2001 (publicada
en les Disposicions i Fuils administratius del Departament, n° 859) la convocatoria i despres
s'han regulat els PEC per mitjá del Decret 132/2001. Els continguts de la Instrucdó que regula
la convocatoria deis PEC i el Decret que els regula prácticament teñen el mateix contingut.
Com a diferencia veiem que en el Decret es paria de Uocs de treball de carácter singular.



6. Altres aspectes de l'escolarització
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DECRET 266/1997, de 17 d'octubre, sobre drets i deures deis alumnes deis centres de nivell
no universitari de Catalunya. DOGC: 24.10.1997

La sistematització deis drets i deures deis alumnes deis
centres docents no universitaris s'establí pet Decret
226/1990, de 4 de setembre, modificat peí Decret 302/1993,
de 9 de desembre.

La Llei orgánica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general
del sistema educatiu, definí una nova estructura de les
etapes del sistema educatiu, que s'estan implantant
progressivament, i atorgá ais centres un grau mes alt de
competéncies i de capacitat de decisió.

La üei orgánica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participado, l'avaluació i el govern deis centres docents,
estableix una nova regulado deis órgans degovemdel
centre d'acord amb les noves exigéncies de l'estructura i
deis propósits de participado i autonomía. Com a
conseqüéncia a"aqüestes liéis, el govern de la Generalitat
de Catalunya ha elaborat nous reglaments orgánics per ais
centres docents públics d'educació infantil i primaría, i
per ais d'educació secundaria i formado professional de
grau superior.

L'ad apta ció a la nova organització estructural i la
necessitat d'incorporar aquelles millores que l'experiéncia
d'aplicació deis anteriors decrets ha comportat, han conduít
a una nova redaccio del decret de drets i deures deis
alumnes.

La nova redacdó no comporta cap alterado de la formulado
deis drets i deures básics deis alumnes sino que incorpora
aquells aspectes nous estructuráis i qüestions de
procediment que milloren els aspectes educatius en la
proposta de resolució deis possibles conflictes que es
produeixin en els centres. Si bé s'hagués pogut optar, per
aquesta rao, per una nova modificado del decret original de
1990, s'ha considerat mes convenient integrar totsels
articles en una norma única i derogar les anteriors.

El nou Decret representa una m¡llora en tot el que és el
vessant educatiu del régim disciplinan deis centres
docents. L'objectiu no és el de fer un catáleg de les
conductes incorrectes o faltes i de les corresponent
correcdons o cástigs, sino introduir els elements
sufidents perqué, dins del necessari marc d'objectivadó de



la correcta relació entre els membres de la comunitat
educativa, es faciliti, en el cas de comportaments
incorrectes deis alumnes, la presa de consciéncia de la
incorrecció i es potencfí Pactitud de responsabilització en
les actuacions futures. Al mateixtemps, el Decret respecta
els nous camps d'autonomia del centre i, en conseqüéncia,
deixa que el reglament de régim interior de cada centre
precisi i concreti la majoría de les qüestions
procedimentals, tot i que per ell mateix és un marc
suficient per a les aplicacions pertinents en el su pos ¡t que
el centre no hagués usat les seves competéncies reguladores.

Dins d'aquests prindpis que presideixen la redacció
d'aquest Decret poden subratllar-se com a modificacions mes
¡mportants en relació amb les normes anteriors les següents:

S'ha introduít la distinció entre condueles contraríes a les
normes de convivencia del centre í faltes. En el primer cas
s'apliquen mesures correctores amb la necessária rapidesa de
resposta per assegurar la seva eficacia educativa. El segon
terme es reserva per a les conductes greument perjudicials.

En el segon cas se segueix un procediment disciplinan que
s'ha alleugerit en els seus trámits en relació amb
l'anterior Decret.

S'estableix també en el marc del consell escolar una
comissió de convivencia que agiliti el compliment de les
finalitats del Decret, garantint la participado deis
professors, pares, i alumnes, si és el cas, amb l'objectiu
d'educar, exercitant-la, la llibertat i la responsabilitat
deis alumnes en les relacions amb els seus professors, amb
els companys i amb la resta deis membres del centre do cent.

En virtut d'aixó, a proposta del conseller d'Ensenyament,
d'acord amb I'informe del Consell Escolar de Catalunya,
d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
amb la deliberado previa del Govem,

Decreto:

Títol 1
Disposicions generáis

Article 1
1.1 Aquest Decret sera d'aplicació ais alumnes deis centres
docents de nivell no universitari de Catalunya.
1.2 No obstant aixó, els centres privats no sostinguts amb
fons públics tindran autonomía per establir les seves normes
de convivencia i de régim disciplinan i determinar l'órgan
al qual corresponguin tes facultats disciplinarles. Les
disposicions contingudes en el trtol 3 d'aquest Decret
constituirán el marc general d'aplicació en els esmentats
centres.

Article 2
2.1 Tots els alumnes teñen els mateixos drets i deures,
sense mes distindons que aquelles que es derivin de la seva
edat i deis ensenyaments que cursin.



2.2 L'exercici deis seus drets per part deis alumnes
implicará el cleure correlatiu de coneixement i respecte deis
drets de tots els membres de la comunitat educativa.

Article3
Correspon a l'Administració educativa en general í ais
órgans de govern deis centres docents en particular garantir
en el seu respectiu ámbit d'actuació el corréete exercici i
restricta observarla deis drets i deures deis alumnes en
els termes previstos en aquest Decret, com també la seva
adequació a les finalttats de 1'acUvitat educativa
establertes a l'article 2 de la Llei orgánica 8/1985, de 3
de julio!, reguladora del dret a l'educació.

Article 4
Els órgans de govern i de participado i el professorat deis
centres adoptaran les mesures preventives necessáries,
integrades en el marc del projecte educatiu del centre i del
seu función ame rrt habitual, per tal de garantir l'efectivitat
deis drets deis alumnes i per impedir la comissió de fets
contraris a les normes de convivencia del centre. Amb
aquesta finalítat es potenciará la comunicado constant i
directa amb l'alumnat i els seus pares o representants
legáis.

Artide 5
En els centres docents sostinguts amb fons públics, el
consell escolar avaluará efs resultats de l'aplicació de les
normes de convivénda del centre, n'analitzará els problemes
detectáis en la seva aplicado efectiva i proposará
l'adopció de les mesures a nivell de centres per solucionar
aquests problemes.

Artide 6
El reglament de régim interior contindrá les normes de
convivencia del centre que concretaran el que disposa aquest
Decret en re I a ció amb ets drets i deures deis alumnes, així
com les attres normes sobre organització i participado en
la vida del centre que es considerin necessáries.

Títol 2
Deis drets i deures deis alumnes

Capítol 1
Deis drets deis atumnes

Article 7
7.1 Els alumnes teñen dret a rebre una formado que els
permeti a con seguir el desenvolupament de la seva
personalitat, dintre deis prindpis étics, moráis i socials
comunament acceptats en la nostra sodetat.
7.2 Per tal de fer efectiu aquest dret, la formado deis
estudiants haurá de comprendre:
a) La formado en el respecte deis drets i llibertats
fonamentals i en l'exerdci de la tolerancia i de la
Elibertat dins els prindpis democrátics de convivencia.
b) La formado dirigida al coneixement del seu entom social
i cultural i, en especial, de la Mengua, la historia, la
geografía, la cuftura i la realftat social catalanes.



c) L'adquisició d'habiütats intel-lectuals, de técniques de
treball i d'hábits socials, com també de coneixements
científics, técnics, humanístics, histories i artístics.
d) La formado religiosa que estigui d'acord amb les seves
própies conviccions o, en e! cas deis alumnes menors d'edat,
les deis seus pares o tutors, dins el marc legalment
establert.
e) La capacitado per a l'exercici d'actívitats
intellectuals i professionals.
0 La formado en el respecte de la pluralitat lingüística i
cultural.
g) El respecte i la contri bu ció a la mil lora de l'entom
natural i del patrimoni cultural.
h) La formado per a la pau, la cooperació i la solidarítat
entre els pobles.
i) L'educa ció que asseguri la protecció de la salut i el
desenvolupament de les capacitáis físiques.

Article8
8.1 Els alumnes teñen dret a una valorado acurada del seu
progres personal i rendiment escolar, per la qual cosa se'ls
ha d'informar deis criteris i procediments d'avaluació,
d'acord amb els objectius i continguts de fensenyament.
8.2 Els alumnes o els seus pares o tutors, en el cas que
siguin menors d'edat, teñen dret a sol-licitar aclaríments
per part deis professors respecte de les qualificacions
d'activitats académiques o d'avaluacions parcials o fináis
de cada curs.
8.3 Els alumnes o els seus pares o tutors podran reclamar
contra les decisions i qualificacions que, com a resultat
del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle o curs
d'acord amb el procediment establert. Aqüestes redamadons
hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents:
a) La inadequació del procés d'avaluació o d'algun deis seus
elements en reí a ció amb els objectius o continguts de Tarea
o materia sotmesa a avaluado i amb el nivel) previst a la
programado per Porgan didáctic corresponent.
b) La incorrecta aplicado deis cñterís i procediments
d'avaluació establerts.

Artide 9
9.1 Els alumnes teñen dret al respecte de les seves
conviccions religioses, moráis i ídeológiques, a la
Itibertat de consciéncia i a la seva intimitat en relació
amb aquelles creen ees o conviccions.
9.2 En el marc de l'establert en la Llei orgánica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i en la
Llei orgánica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenadó general
del sistema educatiu, el dret a qué es refereix t'apartat
anteriores garanteix mitjancant:
a) La informado previa i completa ais alumnes, i ais seus
pares o tutors si son menors d'edat, sobre el carácter propi
del centre en els supósits en qué hagi estat establert pels
seus titulars.
b) L'elecdó per part deis alumnes, o deis seus pares o
tutors si son menors d'edat, de la formado religiosa o
moral que estigui d'acord amb les seves creences o
conviccions. Aquesta elecció en cap cas no podrá comportar
un tráete discríminatori.



c) La impartido d'un ensenyament que exclogui tota
manipulado ideológica o propagandística deis alumnes, sens
perjudici del dret a la llibertat d'expressió.

Article 10
10.1 Els alumnes teñen dret al respecte de la seva
integrítat física i de la seva dignitat personal.
10.2 Els alumnes teñen el dret a portar a terme la seva
activitat académica en condicions de seguretat i higiene
adequades.
10.3 Els alumnes teñen dret a un ambient convivencia) que
fomenti el respecte entre els companys.
10.4 Els alumnes teñen dret a la reserva d'aquella
informado de qué disposi el centre docent, relativa a les
seves circumstáncies personáis i familiars, sens perjudici
de satisfer les necessitats d'informatió de l'Administració
educativa i els seus servéis, de conformitat amb
l'ordenament jurídic, i sens perjudici de l'obiigació de
comunicar a l'autoritat competent totes aquelles
circumstáncies que puguin implicar maltractaments pera
l'alumne o qualsevol altre incompliment deis deures
establerts per les liéis de protecció del menor.

Article 11
Els alumnes teñen dret a participar en el fundonament i la
vida del centre en els termes que preveu la legislado
vigent.

Artide 12
L'organitzadó de la jornada de treball escolar es fará
prenent en considerado, entre attres factors, l'edat, les
propostes i els interessos deis alumnes, per tal de permetre
el pie desenvolupament de la seva personalitat.

Artide 13
13.1 Els centres docents sostinguts amb fons públics
regularan mitjancant els corresponents reglaments de régim
interior el sistema de representado deis grups d'alumnes
mrtjancant delegats i el fundonament d'un con se 11 de
delegats constituí! pels delegats electes i els
representants deis alumnes en el consell escolar del centre.
13.2 Els membres del consell de delegats podran conéixer i
tindran dret a consultar la documentado del centre
necessaria per a l'exerdd de les seves activitats, a
criteri del director del centre, sempre que no puguin
afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran
ser sancionáis per l'exerdd de les seves funcions.

Artide 14
Els alumnes deis centres docents han de ser informats pels
seus representants i pels de les associations d'alumnes,
tant sobre les qüestions própies del seu centre com sobre
aquelles que afectin altres centres docents. L'exercici
d'aquest dret s'ajustará al que estableix ('article següent.

Artide 15
15.1 D'acord amb el que preveu fartide 8 de la Llei
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació,
els alumnes teñen dret a reunir-se en el centre.



15.2 Els alumnes teñen dret a associar-se. Les associacions
que constitueixin podran rebre ajuts d'acord amb la
legislado vigent. Aixi mateix, teñen dret a constituir
cooperatives d'ensenyament i d'escolars en els termes que
prevéu la legislado de cooperatives catalanes.
15.3 El reglament de régim interior establirá els
mecanismes per tal de garantir l'exercid deis drets de
reunió i associació previstos ais apartáis 1 i 2 d'aquest
article.

Article 16
Els alumnes teñen dret a manifestar amb llibertat,
individualment i col-lectiva, les seves opínions, sens
perjudici deis drets de tots els membres de la comunitat
educativa i el respecte que d'acord amb els principis i
drets constitudonals mereixen les persones.

Artide17
17.1 Els alumnes teñen dret a una orientado escolar i
professional que respecti la seva llibertat de decisió
d'acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les
seves capacitats.
17.2 Per tal de fer efectíu el dret deis alumnes a
l'orientadó escolar i professional, els centres rebran
suport adequat de I'Administrado educativa, la qual podrá
promoure a tal fi la cooperado amb a (tres administracions i
institucions.

Artide 18
18.1 Els alumnes teñen dret a rebre els ajuts necessaris
per compensar possibles mancances de tipus familiar,
económic i sociocultural, amb la finalitat de crear les
condicions adequades que garanteixin una igualtat
d'oportunitats real.
18.2 L'Administrado educativa garantirá aquest dret
mitjancant l'establiment d'una política d'ajuts adequada i
de polítiques educatives d'integrado i d'educació especial.
18.3 L'Administrado educativa articulara les mesures
oportunes per tal de fer compatibles la continuado deis
estudis i el servei militar o la prestado social
subsíitutória, en la mesura que aquests ho permetin.

Article 19
19.1 Els alumnes teñen dret a protecció social en supósits
d'infortuni familiar, malaltia o acddent. En els casos
d'accident o de malaltia prolongada, els alumnes tindran
dret a l'ajut que necessitin, ja siguí mitjancant
l'o ríe nía ció, material didáctic i els ajuts necessaris per
tal que l'accident o malattia no suposin detriment del seu
rendiment escoíar.
19.2 L'Administrado educativa establirá les condicions
oportunes per tal que els alumnes que pateixin una
adversitat familiar, un acddent o una malaltia prolongada
no es vegin impossibilitats per continuar i finalitzar els
estudis que estiguin cursant. Els alumnes que cursin nivells
obfigatoris teñen dret a rebre en aquests supósits l'ajut
necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar.

Artide 20



20.1 Les accions que es produeixin dins l'ámbit deis
centres docents que suposin una transgressió deis drets deis
alumnes que estableíx aquest Decret o del seu exercici,
podran ser denunciades per aquests o els seus representants
legáis davant el director de! centre i, en els supósits de
centres sostinguts amb fons púbücs, davant el consell
escolar.
20.2 Amb 1'audJéncia previa deis interessats i la consulta,
si escau, al consell escolar, el director adoptará les
mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.
20.3 Les denuncies també podran ser presentades davant la
delegado territorial corresponent del Departament
d'Ensenyament. Les resolucions podran ser objecte de recurs
d'acord amb les normes de procediment administratiu
aplicables.

Capítol 2
Deis deures deis alumnes

Article 21
Els alumnes teñen el deure de respectar l'exercici deis
drets i les llibertats deis membres de la comunitat
educativa.

Article 22
22.1 L'estudi constttueix un deure básic deis alumnes que
comporta el desenvolupament de les seves aptituds personáis
i i'aprofitament deis coneixements que s'imparteixen amb la
fina lita t d'assolir una bona preparado humana i académica.
22.2 Aquest deure general es concreta, entre altres, en les
obligacions següents:
a) Assistir a classe, participar en les activrtats acordad es
en el calendan escolar i respectar els horarís establerts.
b) Realrtzar les tasques encomanades pels professors en
l'exercici de les seves funcions docents.
c) Respectar l'exercid del dret a l'estudi deis seus
companys.

Artide 23
El respecte a les normes de convivénda dins el centre
docent com a deure básic deis alumnes s'estén a les
obiigacions següents:
a) Respectar la llibertat de consciéncia i les conviccions
religioses, moráis i ideológiques, com també la dignítat, la
integritat i la intimítat de tots els membres de la
comunitat educativa.
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per
rao de naixement, raga, sexe o per qualsevol altra
circumstáncia personal o social.
c) Respectar el carácter propí deis centres, quan existeixi,
d'acord amb la legislado vigent.
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns
mobles i les installadons del centre.
e) Complirel reglamentde régim interior del centre.
f) Respectar les decisions deis órgans unipersonals i
col-legiats del centre, sens perjudid que puguin
impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets,
d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de
régim interior del centre.



g) Participar i col-laborar actrvament amb la resta de
membres de la comunitat educativa, per tal d'afavorir el
millor exercici de rensenyament, de la tutoría i orientado
i de la convivencia en el centre,
h) Propiciar un ambíent convivencial i respectar el dret
deis altres alumnes a que no sigui perturbada l'activítat
normal en les aules.

Tito! 3
Oe les normes de convivencia i del régim disciplinan

Capítol 1
Principis generáis

Article 24
24.1 Els alumnes no podran ser privats de l'exercici del
seu dret a l'educació i, en el cas de l'educació
obligatoria, del seu dret a l'escolarítat, d'acord amb el
que disposa l'article 38 del present Decret.
24.2 En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni
sancions contra la integrítat física i la dignitat personal
de l'alumne.

Article 25
25.1 Els reglaments de régim interior deis centres
determinaran les normes de convivencia del centre i els
mecanismes afavoridors de l'exercici deis drets deis
alumnes, concretaran els seus deures i establiran les
correccions que corresponguin per a les conductes contraríes
a les esmentades normes, que es regirán peí que disposa el
capítol 2 del present títol.
25.2 Els reglaments de régim interior establiran, en el cas
deis ensenyaments obligatoris, sistemes adequats de
comunicado amb els pares o tutors sobre l'assisténcia a
classe deis alumnes i les corresponents autoritzacions o
justificadons per ais casos d'inassisténcia.
25.3 Aquelles conductes deis alumnes que siguin greument
perjudícials per a la convivencia en el centre, i que es
qualifiquen com a falta en el capítol 3, serán objecte de
correcdó peí consell escolar del centre, un cop instruit el
corresponent expedient disdplinari, amb la imposidó d'una
de les sancions previstes en el mateix capítol 3.
25.4 El consell escolar del centre vetliará peí corréete
exercici deis drets i deures deis alumnes. Per facilitar
aquesta tasca es constituirá una comissió de convivencia,
composta per un nombre igual de professors/res, pares/mares
i alumnes elegits entre els membres d'aquests sectors del
consell escolar del centre, i que será presidida peí
director del centre. En el cas deis centres d'educació
primaria, aquesta comissió será formada per pares i
professors. El reglament de régim interior de cada centre
determinará el nombre de representants, elecció i fundons
d'aquesta comissió que, en tot cas, tindrá com a finalitat
garantir una aplicado correcta del que disposa aquest
Decret.
25.5 En l'ensenyament secundan obligatori, el consell
escolar podrá determinar si la inassisténcia a classe deis
alumnes, per raons generáis i com un ¡cades préviament peí
consell de delegats, no ha de ser objecte de correcdó.



25.6 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de
régim interior regularan les condicions en qué la
inassisténcia a classe deis alumnes, per raons generáis i
comunicades préviament peí consell de delegats, no han de
ser objecte de correcció.
25.7 Els centres garantirán ef dret deis qui no desitgin
secundar la inassisténcia a ctasse per raons generáis i
comunicades préviament, a romandre en el centre degudament
atesos.

Articte 26
La imposició ais alumnes de les mesures correctores i de les
sancions que preveu aquest Decret haura de ser proporcionada
a la seva conducta i haura de teñir en compte et nivel)
escolar en qué es traba i les seves circumstáncies
personáis, familiars i socials, i contribuir en la mesura
que aixó siguí possible, al manteniment i la millora del seu
procés educatiu.

Article 27
Es podran corregir, d'acord amb el que disposa el present
títol, els actes contraris a les normes de convivencia del
centre així com les condueles greument perjudicials per a la
convivencia en el centre, qualificades en aquest Decret com
a falta, realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o
durant la realitzadó d'activitats complementáríes i
extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions
de l'alumne que, encara que dutes a tenue fora del recinte
escolar, estiguin motivades o directament reía donad es amb
la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres
de la comunitat educativa.

Article 28
Ais efectes de graduar les mesures correctores i les
sancions, es tindran en compte les següents circumstáncies:
28.1 Serán considerades circumstáncies que poden disminuir
la gravetat de l'actuació de l'alumne:
a) El reconeixement espontani per part de l'alumne de la
seva conducta incorrecta.
b) No haver comes amb anteriorítat faltes ni conductes
contráries a la convivencia en el centre.
c) La petició d'excuses en els casos d'injuries, ofenses i
alterado del desenvolupament de les activítats del centre.
d) La falta d'intencionalitat.
28.2 Serán considerades circumstáncies que poden
intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne:
a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no
discriminar a cap membre de la comunitat educativa per rao
de naixement, raca, sexe o per qualsevol altra circumstáncia
personal o social.
b) Causar danys, injuries o ofenses ais companys d'edat
inferior o ais incorporáis recentment al centre.
c) La premeditado i la reiterado.
d) CoHecth/itat i/o publicitat manifesta.

Artide 29
Els consells escolars deis centres sostinguts ambfons
p ubi i es vetllaran pe! compliment efectiu de les mesures
correctores i de les sancions.



Capítol 2
Conductes contraríes a les normes de convivencia del centre
i mesures correctores.

Article 30
30.1 Es consideraran conductes contraríes a les normes de
convivencia del centre les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualítat o d'assisténcia
a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsiderado amb els afires
membres de la comunitat educativa.
c) Els actes injustificats que alterín el désenvolupament
normal de les activitats del centre.
c!) Els áctés d'indiscipliná i les injuries ó les ófensés
contra membres de la comunitat educativa.
e) El deteriorament, causal intencionadament, de les
dependéncies del centre, del material d'aquest o de la
comunitat educativa.
f) Qualsevol altre incorrecció que alten el normal
desenvol upa ment de l'activitat escolar, que no constitueixi
falta.
30.2 Els reglaments de régim interior podran concretar les
conductes contraríes a les normes de convivencia del centre
previstes a l'apartat anterior, sempre tenint en compte que
aqüestes no han de teñir la gravetat de les descrítes al
capítol 3 d'aquest títol III, i que han de respectareis
drets deis alumnes així com el compliment delsdeures
previstos en aquest decret.

Article 31
31.1 Les mesures correctores que els reglaments de régim
interior podran preveure per a les conductes contraríes a
les normes de convivencia del centre son les següents:
a) Amonestado oral.
b) Compareixenca immediata davant del cap d'estudis o del
director del centre.
c) Privado del temps d'esbarjo.
d) Amonestado escrita perpart del tutor de l'alumne, el
cap d'estudis o director del centre. Si l'alumne és menor
d'edat, caldrá que els pares o representáis legáis tinguin
coneixement escrit de l'amonestació.
e) Realitzadó de tasques educadores pera l'alumne, en
horari no lectiu, i/o la reparado económica deis danys
causats al material del centre o bé ai d'altres membres de
la comunitat educativa. La realitzadó d'aquestes tasques no
es podrá prolongar per un període superior a dues setmanes.
f) Suspensió del dret a partidpar en activitats
extraescolars o complementarles del centre per un període
máxim de 1 mes.
g) Canvi de grup de l'alumne per un període máxim d'una
setmana.
h) Suspensió del dret d'assisténcia a determinades classes
per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la
impartido d'aquestes classes l'alumne haurá de romandre al
centre efectuant els treballs académics que se li encomanin.
31.2 La imposidó de les mesures correctores previstes a
les iletres e), f), g) i h) de l'apartat anterior hauran de
ser comunicades, de forma que en quedi constánda, ais pares



0 representaras legáis de l'alumne en el cas que aquest
sigui menor d'edat.

Article 32
L'a plica ció de les mesures correctores detall ata des a
l'article anterior correspon a:
a) Qualsevol professor del centre, escoltat l'alumne, en el
supósit de les mesures correctores previstes a les lletres
a), b) i c) de l'article anterior.
b) El professor tutor, el cap d'estudis o el director del
centre, escoltat l'alumne, en el supósit de la mesura
correctora prevista a la Iletra d) de l'article anterior.
c) El director del centre, o eí cap d'estudis per delegado
d'aquest, escoltat l'alumne, el tutor del curs i la comissió
de convivencia, en el supósit de les mesures correctores
previstes a les lletres e, f, g) i h) de l'article anterior.

Article 33
De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar
constancia escrita, amb excepció de les previstes a les
lletres a), b) i c) de Partióle 31.1, i amb explicado de
quina és la conducta de l'alumne que l'ha motivada.

Artide 34
L'afumne, o els seus pares otutors en el casque sigui
menor d'edat, podran redamar, en un termini no superior a 2
dies, contra les mesures correctores que se li hagin
imposat, davant el director o, en el cas que hagi estat
aquest órgan el corrector, davant el consell escolar del
centre.

Artide 35
Les conductes contraríes a Íes normes de convivénda del
centre prescriuran peí transcurs del termini d'un mes
comptat a partir de la seva comissió. Les mesures
correctores prescriuran en el termini d'un mes des de la
seva imposició.

Capítol 3
Conductes greument perjudicials per a la convivénda en el
centre, qualificades com a falta, i sancions

Artide 36
Es consideraran faltes les següents conductes greument
perjudicials per a la convivencia en el centre:
a) Els a cíes greus d'indisciplina, injuries o ofenses contra
membres de la comunitat educativa.
b) L'agressió física o amenaces contra altres membres de la
comunitat educativa.
c) La suplantado de personaíitat en actes de la vida docent
1 la falsificado o sostracció de documents i material
academia
d) El deteriorament greu, causat intendonadament, de les
dependéncies del centre, del material d'aquest o deis
objectes i les pertinences deis altres membres de la
comunitat educativa.
e) Els actes injustifícats que alterin greument el
desenvolupament normal de les activitats del centre.
f) Les actuacions i les incitadons a actuadons



perjudicial per a la saluí i la integrítat personal deis
membres de la comunitat educativa del centre,
g) La reiterada i sistemática comissió de conductes
contraríes a les normes de convivencia en el centre.

Article 37
Les sancíons que podran imposar-se per la comissió de les
faltes p re vistes a i'article anterior son les següents:
a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en
horari no lectiu, i/o la reparado económica deis danys
causats al material de! centre o bé al d'altres membres de
la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no
es podrá prolongar per un període superior a un mes.
b) Suspensió del dret a participar en activitats
extraescolars o complementáries del centre durant un període
que no podrá ser superior al que resti per a la finalització
del corresponent curs académic.
c) Canvi de grup o classe de l'alumne.
d) Suspensió del dret d'assisténcta al centre o a
determinades classes per un període que no podrá ser
inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies
lectius, sense que aixó comporti la pérdua del dret a
l'avaluació continua, i sens perjudici de l'obligació de
realitzar determináis treballs académics al domicili de
l'alumne, en el supósit de privado del dret d'assisténcia
al centre.
e) Inhabilitado per cursar estudis al centre peí període
que resti per a la fi del corresponent curs académic.
f) Inhabilitado definitiva per a cursar estudis al centre
en el qual es va cometre la falta.

Article 38
38.1 En el cas d'aplicar les sancions previstes ais
apartáis e) i f) de I'article anterior a un alumne en edat
d'escolaritat obligatoria, ('Administrado educativa
proporcionará a l'alumne sancionat una placa escolar en un
altre centre docent per tal de garantir el seu dret a
l'escolaritat.
38.2 Quan s'imposin les sancions previstes ais apartats d),
e) i f) de l'artide anterior, el con se 11 escolar del
centre, a petició de l'alumne podrá aixecar la sanció, o
acordar la readmissió de l'alumne, previa constatado d'un
canvi positiu en la seva actitud.

Artide 39
39.1 Les condueles que es descriuen a I'article 36 només
podran ser objecte de sanció amb la previa instrucció d'un
expedient en els tenues previstos en aquest capítol.
39.2 Qualsevol fet que pugui ser constituí!u de delicie o
falta penal es comunicará peí director del centre al
ministeri fiscal i a la delegado territorial d'Ensenyament
corresponent. Aixó no és obstade perqué continuí la
tramitado de I'expedient fins a la seva resol u ció i
imposidó de la sanció, si escau.

Artide 40
CorTespondrá al consell escolar del centre imposar les
sancions per a les conductes greument perjudicials per a la
convrvénda en el centre, qualificades com a falta en aquest



capítol 3.

ArticJe 41
41.1 El director del centre és la persona competent per
iniciar l'expedient per propia iniciativa o a proposta de
qualsevol membre de la comunítat educativa.
41.2 La iniciado de l'expedient s'haurá ¿"acordar en el
termini mes breu possible, en qualsevol cas no superior a 10
dies, des del coneixemerrt deis fets.

Article 42
L'escrit en e! qual el director del centre inicia
l'expedient haurá de contenir
a) El nom i cognoms de l'alumne.
b) Els fets imputats.
c) La data en la qual es van realitzar els fets.
d) El nomenament ¿'instructor, qué només podrá recaure sobre
el personal docent del centre o pares membres del consell
escolar, i, si s'escau per la complexitat de l'expedient,
d'un secretan, que haurá de ser un professor del centre.

Article 43
43.1 La decisió d'inici de l'expedient s'haurá de notificar
a l'instructor, a l'alumne, i al seus pares o representaos
legáis quan aquest siguí menor d'edat.
43.2 Els alumnes, i els seus pares o representaras legáis
si és menor d'edat, podran plantejar davant el director la
recusació de l'instructor nomenat, quan pugui inferir-se
falta d'objectívitat en la instrucció de l'expedient.
43.3 Només els que tinguin la condició legal d'interessats
en l'expedient teñen dret a conéixer el seu contingut i
documents en qualsevol moment de la seva tramitado.

Article 44
Quan siguin necessáries per a garantir el normal
desenvolupament de les activitats del centre, en iniciar-se
el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el
director, a proposta, si s'escau, de l'instructor i
escoltada la comissió de convivencia, pot adoptar les
mesures provisionals que considerí convenients, entre
d'altres, el canvi provisional de grup de l'alumne, la
suspensió temporal del dret d'assisténcia al centre, a
detemninades classes o activitats per un període máxim de
cinc dies tectius. Les mesures adoptad es serán comunicades
al consell escolar, que les podrá revocar en qualsevol
moment.

Article 45
45.1 L'instructor, un cop rebuda la notificado de
nomenament, practicará les actuacions que estimi pertinents
per a l'esclaríment deis fets així com la determinado de
les persones responsables.
45.2 Una vegada instru'it l'expedient, l'instructor
formulará proposta de resolució la qual haurá de contenir
a) Els fets imputats a l'expedient.
b) Les infracdons que aquests puguin constituir.
c) La valorado de la responsabilitat de l'alumne amb
espedficadó, si escau, de les drcumstáncies que poden
intensificar o disminuir la gravetat de l'actuadó de



l'alumne.
d) Les sancions aplicables.
e) L'especificació de la competencia per resoldre del
consell escolar.
45.3 Préviament a la redacció de la proposta de resolució
es practicará, en el termini de 10 dies, el trámit de vista
i audiencia. En aquest termini l'expedient es posará de
manifest per tal que l'alumne i els seus pares o
representants legáis si és menor d'edat puguin presentar
al legacions i presentar els documents i justificacions que
estimin pertinents.

Artícle 46
46.1 El consell escolar del centre dictará resolució
motivada la qual haurá de conten ir
a) Els fets que s'imputen a l'alumne.
b) Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la
sanció.
c) El contingut de la sanció.
d) L'órgan davant el qual es pot interposar recurs i el
termini d'interposició.
46.2 La resolució, que haurá de dictar-se en el termini
máxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient, es
notificará a l'alumne i ais seus pares o representants
legáis, si aquest és menor d'edat, en el termini máxim de 10
dies.
46.3 Contra les resolucions del consell escolar es podrá
interposar recurs ordinari en el termini máxim d'un mes
davant el delegat territorial corresponent. La resolució del
recurs emesa peí delegat territorial será notificada ais
interessats en el termini máxim de 10 dies.
46.4 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins
que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi
transcorregut el termini per a la seva interposició.

Article 47
Els alumnes que intencionadament o per negligencia causin
danys a les instal-lacions deis centres docents o al seu
material o el sostreguin están obligats a reparar el dany o
a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la
responsabilitat civil correspon ais pares o representants
legáis deis alumnes en els termes previstos a la legislado
vigent.

Article 48
Les infraccions tipificades al capítol 3 del títol 3 del
present Decret prescriuran peí transcurs d'un termini de
tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les
sancions prescriuran en el termini de tres mesos des de la
seva imposició.

Article 49
En cas d'error demostrat en la imposició de mesures
correctores o de sancions, el centre fará pública la
rectifica ció oportuna.

Oisposicions addicionals

-1 No obstant les previsions contingudes en aquest Decret,



i d'acord amb el que estableix l'article 55 de la Llei
orgánica 8/1985, de 3 de julio), reguladora del dret a
I'educa ció, els centres prívats concertáis podran regular,
mitjan9ant els seus reglaments de régim interior, sistemes
de participado deis alumnes diferents ais que disposen els
articles 13, 14 i 25 d'aquest Decret.

-2 Les competéncies que s'atribueixen en aquest Decret al
cap d'estudis serán realitzades en els centres privats
sostinguts amb fons públics per les persones que es
determinen en els seus respectius reglaments de régim
interior.

-3 El que disposa aquest Decret s'aplicará ais alumnes que
utilitzin el serve i de residencia amb les adaptacíons que es
regulin al reglament dé régim interior del centre.

-4 Queden exclosos de l'ámbit d'aplicació del present
Decret els alumnes deis centres formatius inclosos dins les
accions de formado professional ocupacional tendents a la
inserció i reinserció laboral deis treballadors, així com
els alumnes deis centres de formado d'adults munidpals i
privats autoritzats i els deis centres públics de formado
d'adults la titularitat deis quals correspon al Departa me nt
de Benestar Social.

Disposicions transitó ríes

-1 Els expedients disciplinaris inidats amb anterioritat a
l'entrada en vigor d'aquest Decret es tramitaran d'acord amb
la normativa vigent en el moment en qué es van inidar.

-2 Les disposicions contingudes en aquest Decret serán
d'aplicació directa a partir de la seva entrada en vigor i,
en el termini de sis mesos, els reglaments de régim interior
vigents serán adaptats al que s'hi disposa i quedaran sense
efectes en tot alió que s'hi oposin.

Disposició derogatoria

Queden derogats el Decret 226/1990, de 4 de setembre, sobre
drets i deures deis alumnes de nivell no unrversrtari de
Catalunya, així com el Decret 302/1993, de 9 de desembre,
peí qual es modifica el Decret 226/1990.

Barcelona, 17 d'octubre de 1997

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d'Ensenyament



En aquest darrer punt, es parlará breument d'aquells aspectes de carácter mes sectorial de
l'ensenyament que, tot i no afectar directament l'accés a l'ensenyament, sí que afecta el
contíngut del mateix. Aixf, veurem com afecten aiguns temes com ara la llengua, la religió í les
beques ais alumnes ¡mmigrants. Donada la quantitat de normativa sobre aquest tema, aquest
apartat será tan sois descríptiu, per tal de donar una idea de com es regulen aquests grans
temes tot dtant les normes pero no es reproduiran. A mes s'afegetx un apartat sobre l'educació
per la convivencia citant normativa autonómica.

Abans pero cal estudiar el Decret 266/1997 de 17 d'octubre sobre drets i deures deis alumnes
deis centres de nivel) no universitarí a Catalunya on recuil alguns deis drets que tan referencia
a aspectes culturáis. Aixf rartide 7 para del dret deis alumnes a rebre formado religiosa que
estigui d'acord amb les seves propies convicdons, o en el cas deis menors d'edat, les deis
seus pares, dins del marc legalment establert. A mes, continua rartide, la formado es tara en el
respecte de la pluralitat lingüística i cultural.

Concretant l'abast d'aquest prindpt l'artíde 9 paria del dret d'obtenir la informado previa i
completa ais alumnes, i ais seus pares o tutors si son menors d'edat, sobre el carácter propt del
centre en els supósits en qué hagi estat establert pels seus titulare. Aixó indou el dret d'elecdó
de la formado religiosa o mora! que estigui d'acord amb les seves creences o convicdons.

Sistema de Beques i Ajudes económiques.

El sistema de les beques és un element important per a motts alumnes immigrants donada,
moites vegades, la seva precarietat económica. La CE estableix l'ensenyament obligatori
gratuit pero, d'altra banda, tant la LODE com la LOGSE estableixen mecanismes
compensadora de caire económic per a establir ajudes en aquetls aspectes de l'ensenyament
que no siguin estrictament l'ensenyament obligatori. Aixf, per exemple, a la LODE, dins els
drets básics de tots els alumnes (art 6) es paria del dret a percebre ajudes concretes per tal de
compensar possibles mancances de tipus familiar, económic i sodocuttural. Per la seva part, la
LOGSE, amb l'ánim de garantir la iguattat de tots els dutadans en l'exerdd del dret a
l'ensenyament, arbitra les beques i ajudes a l'estudi que compensaran les condidons
socioeconómiques desfavorides deis alumnes. Les beques poden ser de molts tipus: per
l'ensenyament postobligatori, de menjador, de residencia, de transpon,...

Encara que sembli mentida, la norma que regula amb detall el sistema de beques és de l'any
1983. Es tracta del RD 2.298/83 i ,tot i que encara en vigor, ha quedat desfasat amb l'entrada
de I'Estat espanyol en la UE, ja que exigeix la nadonalitat espanyola per benefidar-se d'una
beca. Aquest requisrt contradiu el prindpi d'iguaftat i no discriminado que existeix entre els
nadonals d'estats membres. Evidentment, els estrangers extracomunitahs no compleixen
aquest requisit. Com déiem, pero, aquest decret ha estat superat per posterior normativa
(LODE i LOGSE) i per la realitat. En aquest sentit, és fádl trabar convocatóries de beques i
ajudes on surten com a requisits la necessrtai de demostrar el pádró, estar matriculat, la renta,
pero no el DNI o la necessitat de ser nacional espanyol. D'altra banda, les normes que fan
referénda a ajudes económiques determinades, com transport o menjador, tampoc demanen
com a requisit la nadonalitat sino estar en una posidó ecohómica desfavorida que justifiqui
l'ajuda. Així, per exemple, l'artide 2 del Decret 160/96 de 14 de maig, peí qual es regula els
servei de menjador o l'artide 1 del Decret 161/96 de 14 de maig, que regula el servei escolar
de transport, no demanen tampoc la necessitat de ser nacional d'Espanya.

Llengües oficiáis i Mengues maternes.

L'ensenyament del Cátala: Catalunya és una CCAA amb llengua propia reconeguda a la CE
i, pee tant el cátala té carácter ofidal. Per veure com es concreta en el sistema educatiu, caldrá
estudian la LJei 1/98 de 7 de gener, de política lingüística en la qual es diu que el catata és la
llengua propia de l'ensenyament. Entrant en la política lingüística que aplica et Departament
d'Ensenyament, ens trobem amb el Serveí d'Ensenyament del Cátala (SEDEC) que, entre
altres coses, ensenyará el cátala ais alumnes estrangers, mcrit especialment a aquells
d'incorporado tardana. L'instrument que utílitza son els TAE (Talters d'Adaptació Escolar) que,



tot i teñir una vocació integral, han acabat sent aules on només s'ensenya la llengua catalana
amb robjectiu de que aquests alumnes puguin incorporar-se de manera normal a la seva aula.
A mes, un artre aspecte criticable es el model segregador que en la práctica han acabat tenint.
Els TAE teñen, per tant, vocació transitoria.

L'ensenyament de la llengua materna: De moment no ni ha cap norma que tingui previst
l'ensenyament de la llengua materna penó podría haver-hi certa obligado internacional. Aixf la
Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989 estableix que s'haurá d'infondre el respecte cap
a la tlengua de l'infant.

A nivel! comunitari existeix la Directiva del Consell 77/486, relativa a P escolaritzadó deis filis
deis treballadors immigrants, que recomana ais Estats que s'incorporin en els seus plans
d'estudi rensenyament de !a (lengua materna deis immigrants. En termes similars s'expressa
una resolució del Pariament Europeu on demana promoure la llengua deis immigrants to i que
reconeix la impossibilitat d'ensenyar totes les llengües deis immigrants. Tot i aixf demana ais
Estats-membres que tot tenint en compíe les seves circumstáncies i sistemes legáis, ofereixin
una formado integrada en els plans d'estudi de la llengua del país d'acollida i un ensenyament
complementan en la llengua del país d'origen i que en tot cas s'atenguin les iniciatíves deis
estrangers per promoure l'aprenentatge de la seva llengua.

En aquesta línia Espanya té firmal una acord amb Manoc de 14 d'octubre de 1980 on diu que
el govem espanyol facilitará l'ensenyament de la llengua árab ais alumnes marroquís
escolaritzats en centres escolare primaris i secundaris espanyols.

Reliqió

Per tractar el tema religiós, haurem d'acudir primerament a la CE i a la Uei Orgánica de
Uibertat Religiosa de 1980.1, d'aftra banda, ais tractats intemacionats de l'Estat amb el Vaticá i
els acords amb les altres confessions religioses majoritáries (islámica. Israelita i Evangélica)

Un primer principi general el marca el decret sobre els drets i deures deis alumnes, on es paria
del dret de l'alumne a rebre formado religiosa que estigui d'acord amb les seves própies
convicdons o les deis seus pares. Aixó es desprén de t'artide 27.3 de la CE, on es diu que els
poders públics garantirán el dret que assisteix ais pares per tal que els seus filis rebin la
formado religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves própies convicdons.

Tot i aixl, aquest dret ha de ser matisat i aixf ho fa, per exemple, la sentencia del TS el 24 de
juny de 1994, on defineix l'art 27 3 de la CE com un dret que no es de protecdó directa
perqué s'ha de comprendre que els poders públics no poden garantir que, en tots i cadascun
deis punts del territori nadonal, existeixin centres docents que responguin a les preferéndes
religioses i moráis de tots els espanyols, donat que aixó significaría exigir milers o milions de
collegis. Es tracta, dones, d'un dret de protecdó indirecta, que s'aconsegueix a través de
l'establiment i protecdó d'aftres drets constitudonals, com el dret a la Uibertat d'ensenyament,
el dret de creado de centres docents, el dret a la Uibertat de cátedra... És a través d'aquests
preceptes que es fa efectiu el dret reconegut en l'article 27.3 de la CE.

Els preceptes constitudonals están desenvolupats en la Uei Orgánica 7/1980 de 5 de juliol de
Uibertat Religiosa, on s'estableix que "les creences reiigioses no constituirán motiu de
desiguaitat o discriminado davant la llei" i que l a Uibertat religiosa i de cuite compren el dret de
tota persona a: professar les creences religioses que lliurement escullí, manifestar lliurement
les seves creences, practicar els actes de cuite i rebre assisténda religiosa de la seva propia
confessió, commemorar les seves festivitats, no ser obligat a practicar actes de cuite o a rebre
assisténda religiosa contraria a les seves convicdons personáis (...)".

Per l'aplicadó real i efectiva d'aquests drets, l'artide 3 de la LORL estableix que els poders
públics adoptaran les mesures necessáries per tal de facilitar la formado religiosa en els
centres docents públics. En aquest sentit, la LODE estableix, en el seu article 4, que els pares
tindran dret a que els seus filis rebin la formado religiosa i moral que estigui d'acord amb les
seves própies convicdons i reconeix el dret a tots eis alumnes a que la seva Uibertat de
consciéncia, les seves convicdons religioses i moráis siguin respectades (sempre d'acord amb



la CE). Per la sevá banda, la disposició addidonat segona de la LOGSE estableix que
l'ensenyament de la reíigió s'ajustará ais Acords d'Espanya amb ta Santa Seu i les altres
Confessions. El ReiaJ Oecret 2438/1994 de 16 de desembre, que regula l'ensenyament de la
religió en el sistema educatiu, estableix que TEstat, tenint en compte les creences religioses
existents en la societat espanyoia, establira, en cas que calgui, acords i convenís de cooperado
amb les esgtésies i confessions, que peí seu ámbít i nombre de creients, hagin assolit un
arrelament notorí a Espanya". És indubtable la importancia que ha tingut i que continua tenint la
religió Católica. En aquest sentit, destaquen els acords amb la Santa Seu de 3 de gener de
1979 sobre I'ensenyament i acords culturáis, en els quals es parla de l'ensenyament de la
religió Católica en tots els nivells docents, equiparant-se a la resta d'assignatures, tot i no ser
de carácter obligatorí. Ens ¡nteressa, pero, destacar els acords amb les altres Confessions que
puguin teñir incidencia en les poblacions d'immigrants. Aquests acords s'han firmat amb les
Confessions Evangéliques, Israelites i IsJámiques i van ser aprovats respectivament per les liéis
24,25 i 26 de 10 de novembre de 1992. Els articles 10 de les anomenades liéis garanteixen ais
aiumnes, ais seus pares i ais órgans escolars de govem que ho solliatin, I'exercici del dret deis
alumnes a rebre ensenyament religiós (evangélic, israelita, islámic) ais centres docents públics i
privats concertáis, a niveil d'educació infantil, primaría i secundaría

D'aftra banda, els acords de cooperació amb les diverses Confessions estableixen, en els seus
articles 12, el dia de deseaos setmanal i les festrvítats religioses própies, afegint que "els
alumnes de les Esglésies respecíives, que cursi n estudis en centres d'ensenyament públics i
privats concertáis, estaran dispensáis de l'assisténcia a classe i de la celebrado d'exámens el
dia de descans i fesírvitats religioses respectives, a petició propia o de qui n'exerceixi la patria
potestat o tutela".

Peí que fa al Servei de Menjador, l'artide 14 de l'Acord amb la Confessió Islámica estableix que
l'alimentadó deis alumnes musulmans deis centres públics i concertats que ho sol-lidtin es
procurará adequar ais preceptes religiosos islámics, així com també l'horari deis ápats durant el
mes de dejuni (Ramada).

Educació per la Convivencia

Andalucía. Orden de 19 de diciembre de 1995. Desarrollo de la educación en
valores en centros docentes

Artículo 1.

Los centros docentes incluirán el tratamiento de la Educación en Valores, tanto en los
aspectos generales como en cada uno de los apartados específicos de los distintos
niveles de planificación y programación del centro, de acuerdo con los respectivos
decretos de enseñanza. La Educación en Valores ha de ser considerada así como uno
de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo de alumnos y alumnas.

Artículo 2.

(...)
a) La Educación en Valores en las diferentes etapas y modalidades educativas se

desarrollará fundamentalmente a través de temas de carácter transversal. Esto
supone combinar conocimientos propios de diversas áreas o materias con
elementos cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al
desarrollo de actitudes y valores.

b) A efectos de la presente Orden se consideran relevantes para el desarrollo de
la Educación en Valores los siguientes temas transversales del currículo: La
Educación Moral y Cívica, la Educación para el Desarrollo, la Educación para la
Paz, la Educación para la Vida en Sociedad y para la Convivencia, la
Educación Intercultural, la Coeducación, la Educación Ambiental, la Educación
para la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor y la
Educación Vial, entre otros.



Artículo 3.

Los centros educativos, en el marco del currículo establecido para las distintas etapas
y modalidades y del ejercicio de su autonomía pedagógica, son los responsables de
hacer efectiva la presencia en las enseñanzas que imparten, de la Educación en
Valores y de los temas transversales a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 5.

La Educación en Valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y materias
del cuniculo, sino que también ha de quedar reflejada en las normas de organización y
funcionamiento del centro educativo como institución, en las relaciones y actuaciones
de todos los componentes de la comunidad escolar y en la programación de las
actividades docentes.

Andalucía. Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación

Artículo 1. Objeto de la Ley y principios de actuación.

1. La presente Ley tiene por objeto garantizar la solidaridad en la
educación, regulando el conjunto de actuaciones que permitan que el
sistema educativo contribuya a compensar las desigualdades,
asegurando la igualdad de oportunidades al alumnado con necesidades
educativas especiales.

2. Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho
educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura
propia de los grupos minoritarios.

Artículo 2. Objetivos.

Son objetivos de la presente Ley:
1. Mejorar las condiciones de escolarización del alumnado que presente

necesidades educativas especiales, mediante aquellas acciones, medidas,
planes y programas que garanticen su acceso, permanencia y promoción
en el sistema educativo.

2. Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo
la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura propia de
los grupos minoritarios.

5. Impulsar la coordinación y colaboración de las distintas
Administraciones, instituciones, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales, para la convergencia y desarrollo de las acciones
compensadoras y de solidaridad establecidas en esta Ley.

Artículo 3. Población destinataria.



Las acciones de compensación educativa contempladas en la presente
Ley se dirigen al alumnado de las enseñanzas no universitarias que se
encuentre en las siguientes situaciones:

1. Con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico,
cognitivo o sensoria!.

2. Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural.

3. Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en
situación desfavorable.

4. Que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso
normalizado de escolarización.

5. Que por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención
educativa fuera de las instituciones escolares.

6. Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación
desfavorable similar.

Artículo 4. Programas de compensación educativa y social.

La Consejería de Educación y Ciencia, para conseguir los objetivos
previstos en esta Ley, garantizará el desarrollo de los siguientes
programas de compensación educativa y social:

1. De compensación educativa, de carácter permanente o temporal, en
los centros que escolancen alumnado procedente de sectores sociales
o culturales desfavorecidos, dotándolos de los recursos humanos y
materiales que propicien la eficacia de los mismos en los términos que
reglamentariamente se determinen.

6. Específicos para la formación del profesorado, de los equipos
directivos de los centros docentes y de los servicios de orientación.

7. Para la elaboración de materiales curriculares y de apoyo que
faciliten la intervención del profesorado y de los centros docentes en la
formación del alumnado con necesidades educativas especiales,
favoreciendo la incorporación

Artículo 5. Actuaciones de compensación educativa.

La Consejería de Educación y Ciencia, para conseguir los objetivos
previstos en esta Ley, llevará a cabo las siguientes actuaciones de
compensación de las desigualdades:

1. Escoiarización del alumnado con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, con una distribución equilibrada entre los
centros sostenidos con fondos públicos, en condiciones que favorezcan
su adecuada atención educativa y su integración social favoreciendo,
asimismo, medidas organizativas flexibles y disminución del ratio en
función de las características del alumnado y de los centros.

2. Adopción de medidas para garantizar que tos centros que escolancen
alumnado con necesidades educativas especiales apliquen, además de



las medidas curriculares establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, programas y
acciones de compensación educativa en sus respectivos proyectos de
centro, que aseguren la continuidad del proceso educativo a io largo de
toda la escolaridad.

5. Atención específica y preferente de los servicios de orientación y
formación al profesorado que atienda al alumnado con necesidades
educativas especiales.

Artículo 14. Actuaciones de compensación para el alumnado en situación
sociocultural desfavorecida.

1. La Consejería de Educación y Ciencia garantizará que los centros
incluyan en sus proyectos medidas de compensación educativa que
posibiliten la integración social, la normalización educativa y la
reducción del desfase escolar.

2. La Consejería de Educación y Ciencia determinará
reglamentariamente la adecuación del número de alumnos y alumnas
por aula, así como las organizaciones flexibles de grupos de refuerzo y
de apoyo educativo.

3. Los servicios de orientación educativa prestarán una atención
preferente a los centros situados en el medio urbano cuyo alumnado
presente especial problemática sociofamiliar.

4. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia, determinará las condiciones que deban reunir las zonas
urbanas para ser consideradas con especial problemática sociocultural
a los efectos de la aplicación de lo previsto en esta Ley.

Población escolar perteneciente a minorías étnicas y culturales

Artículo 17. Escolarización.

Los centros con alumnado perteneciente a la comunidad gitana
andaluza, minorías étnicas o culturales o inmigrantes, incluirán en sus
proyectos de centro medidas que favorezcan el desarrollo y respeto de
la identidad cultural de este alumnado, que fomenten la convivencia y
que faciliten su participación en el entorno social.

Artículo 18. Actuaciones de compensación.

1. La Consejería de Educación y Ciencia favorecerá et valor de la
interculturalidad, corrigiendo, en el ámbito de sus competencias, las
actitudes de discriminación o rechazo que pudieran producirse en el
seno de la comunidad educativa.

2. La Consejería de Educación y Ciencia fomentará la participación de
asociaciones de padres y madres, organizaciones no gubernamentales,
voluntariado, así como la de otros colectivos sociales sensibilizados por
la promoción escolar y social de este alumnado, en proyectos y
experiencias de compensación educativa.



Artículo 24. De la Administración Local.

Las Administraciones Locales colaborarán con la Administración de la
Junta de Andalucía en el desarrollo de los programas y actuaciones de
compensación educativa contempladas en esta Ley, específicamente,
en los programas de seguimiento del absentismo escolar, en las
actuaciones dirigidas al alumnado de familias temporeras y en la
inserción sociolaboral de jóvenes con especiales dificultades de acceso
al empleo.

Artículo 25. De la colaboración social.

Para el mejor desarrollo de las acciones contempladas en esta Ley, la Administración
de la Junta de Andalucía fomentará la colaboración con los agentes económicos y
sociales, las confederaciones, federaciones y asociaciones de padres y alumnos,
organizaciones no gubernamentales, entidades de acción voluntaría, asf como con
otras entidades sin ánimo de lucro.

Andalusia tracta amb especial intensitat l'educadó intercultural en el Prqjecte. Així ho trobem a
una normativa del 94 que fa referencia a les orientadons generáis ais centres peí
desenvoiupament de l'educadó per la convivencia Destaca la necessitat d'educar en la
diversitat, que haura de quedar recollit en el projecte del centre.

A mes, es fara necessarí que els centres, especialment aquells que tinguin poblado escolar
immigrant amb diversitat cultural, planrftquin actuacions com I'elaborado de programes
d'acollida que fadlitin la integrado escolar, programes educatius sobre les característiques
básiques de carácter social i cultural del país d'acollida, programes d'enriquiment lingüístic en
el nou idioma i desenvoiupament d'activitats de "descentramenf cultural peí coneixement de
les cultures d'immigrants i miñones étniques per part de tot 1'alumnat

L'Orde de 19 de desembre de 1995 desenvoiupa l'Educació en Valors en els centres docents.
Aquest ordre desenvoiupa les orientadons generáis abans comentades. Consagra
l'ensenyament en valors com un deis aspectes fonamentals del desenvoiupament educatiu. Es
tractará a través de temes de carácter transversal perqué s'impregni en totes les activrtats que
realitzen els alumnes. Aixó suposa combinar coneixements propis en diverses árees amb
elements quotidians, elements d'interés social i componente referits al desenvoiupament
d'actituds i valors.

Enumera una Dista amb els temes a tractar educado sexual, vial, peí desenvoiupament, per la
pau, intercultural,...
Aquests grans temes hauran de ser presente en tots els ensenyaments que s'imparteixin i son
els centres efs responsables de que es fad efectiva aquesta presencia transversal deis temes.
No només en el curriculum sino també en les normes d'organització, fundonament... tot seguirrt
aquesta línia de transversalitat que abans comentavem.

A mes, la programado d'activitats extraescolars i complementáríes també haura de contribuir a
donar aquest sentit global a l'ensenyament deis valors.

A Valénda l'Ordre de 20 de juny de 1994 sobre les instruccions peí desenvotupament de
l'educadó en valors en les actívitats educatives de centre docents está tan poc desenvolupada i
concretada que podría ser la germana petita de l'ordre andalusa. S'estableix la necessitat deis
centres de programar els temes transversals tenint en compte l'entom del centre, el medí
sodoculturaí on estigui ubicat, les nee deis alumnes i la transcendencia que contener) per la
vida dutadarta. Parla de temes com ('educado per la salut, per la pau, l'educadó vial, per
l'iguattat d'oportunitats... pero no fa esment ni a l'educadó intercultural ni a l'educadó
antiradsta.



La indusió deis temes transversals ha de realitzar-se en les actlvitats educatives habituáis del
centre.

Existeix a Andalusia una norma molt complerta peí que fa a l'ensenyament que v d donar les
mateixes oportunitats a tothom. Es tracto de la Uei 9/1999 sobre la solidaritat en l'educació. Tal
i com posa de relleu el llarg preámbul, aquesta llei té básicamerrt dos grans objectius. Un, que
es desprén de totes les liéis orgániques, especialment de la LODE, com és el garantir
l'ensenyament per tothom i, sobre tot, per aquells sectors de la poblado desfavorits, mitjancant
l'ensenyament compensatorí, polítiques publiques d'igualtat d'oportunítats de la LOGSE,... I un
altre punt emergent, que d'una manera mes sectorial hem tractat en l'educació en vators, com
és l'aposta per la ríquesa de la diversitat, sempre que siguí tractada amb mitjans adequats i
amb polítiques integráis. El preámbul fa una análisi de la realrtat emergent i ara ja estructural de
la ¡mmigraáó i tot alió que comporta i, lluny d'ignorar-la, l'assumeix i la gestiona. Passem a fer
un petit recull deis arteles mes interessants.

El primer artide, on es reflecteixen efs objectius, positivitza en un resum els objectius, com no
podría ser d'una altra manera la necessitat de regular les actuadons per compensar les
desigualtats i garantir la igualtat d'oportunitats pels alumnes amb nee. L'aitre gran objectiu resta
positivitzat d'aquesta manera:

2. Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que
supone el conocimiento y respeto por la cultura propia de los grupos minoritarios.

Un instrument que s'usa i que és constant en el redactat de la llei és el de la coordinado entre
administradons, institudons i ONG.

El llistat de la poblado destinatária és extens i molt diferendat. D'aquesta manera no es posa a
tots els alumnes amb nee dins de les mateixes actuadons. Aixt, fins i tot dins deis alumnes
amb nee derivades de situadons sodoculturals desfavorides, paria separadament d'aquells
que, per pertányer a miñones étniques o culturáis, es puguin trobar també en una situado
desfavorida. Aixó no és una mera dassificadó sino que tindrá els seus efectes a Chora
d'implantar les mesures de compensado.

Entrant en actuadons concretes, constatem que l'article 5 paría de la necessitat de fer una
distríbudó equilibrada entre els centres sostinguts amb fons públie deis alumnes de nee i
aporta una serie de mesures complementarles per tal de fadlítar aquesta escolarització:
mesures organitzatives flexibles, disminudó de la ratio,...

Peí que fa a la resta de la llei, destaca la separado de les nee i quines mesures d'escolarítzadó
i de compensado preveu per a cada categoría. Algunes ja venen de normes anteriora i d'aftres
son mes innovadores.



7. Annex: Fonts Normatives
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Llistat de Normativa Catalana

• Decret 56/1993 de 23 de febrer sobre els concerts a Catalunya i Decret 155/1997

de 25 de juny modificado parcial del decret 56/1993 (DOGC 17 de marc de

1993) 9

• Decret 31/2002 de 5 de febrer peí qual s'estableix el régim d'admissió d'alumnes

en els centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públic. (DOGC 12

de febrer de 2001) 29

• Decret 299/1997 de 25 de novembre sobre latericio educativa a l'alumnat amb

necessitats educatives especiáis (DOGC 28 de novembre de 1997) 33

• Decret 155/1994 de 28 de juny, peí qual es regulen els servéis educatius del

Departament d'Ensenyament. (DOGC 8 de julio! de 1994) 48

• Decret 96/1992 de 28 d'abril, sobre l'ordenació d'ensenyaments i curriculum de

l'ensenyament secundan obligatori (DOGC de 13 de maig de 1992) 60

• Odre de 3 de juny de 1996 que estableix l'organització i avaluació de la ESO

(DOCG de 7 de juny de 1996) 67

• L'ordre de 24 de novembre de 1998 paría del procediment per la autorítzació de

modificacions de elements prescriptius del curriculum. (DOCG de 18 de gener de

1999) 76

• Decret 132/2001 de 29 de maig, peí qual es regulen els PEC deis centres

sostinguts amb fons públic (DOGC de 1 de juny de 2001) 83

• Decret 266/1997 de 17 de febrer sobre els drets i deures de l'alumnat de centres

de nivell no universitari. (DOGC 24 d'octubre de 1997) 87





Normativa Estatal i Autonómica citada

• Constitución española. 27 de diciembre de 1978. (art. 27)

• Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985 de 3 de julio. (BOE 3 de julio de

1985) (LODE)

• Ley Orgánica de 3 de octubre de 1990 de Ordenación General del Sistema

Educativo. (BOE 4 de octubre de 1990) (LOGSE)

• Ley Orgánica de 20 de noviembre 1995 de Participación, evaluación y gobierno de

los centros docentes. (BOE 21 de noviembre de 1995) (LOPEG)

• Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre por el que se aprueba el reglamento

de normas básicas sobre conciertos educativos (BOE de 17 de diciembre de 1985)

• Ley Orgánica 8/2000 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre

derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social.

(BOE 23 de diciembre de 2000)

• País Vasco. Decreto 118/1998 de 23 de junio referente a los alumnos con neey en

la Orden de 30 de julio de 1998 sobre los criterios de escolarización del alumnado

con nee.

• País vasco. Orden 30/7/98 Actuación educativa para el alumnado que se

encuentre en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y las medidas de

intervención para el alumnado con dificultades graves de adaptación escolar.

• Andalucía. Ley 9/1999 de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
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