
DEPARTAMENT

D’ENSENYAMENT

ORDRE

ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es des-
plega l’organització i el funcionament de la Ins-
pecció d’Ensenyament a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de
les seves competències en matèria d’educació,
va dictar el Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel
qual es regula la Inspecció d’Ensenyament, per
tal d’adequar la seva organització i funciona-
ment al marc legal establert per les Lleis orgà-
niques 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, i 9/1995, de 20 de
novembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents.

El Decret 266/2000 esmentat defineix les fun-
cions i atribucions de la Inspecció d’Ensenya-
ment i estableix les línies bàsiques relatives a la
seva organització, accés, formació i avaluació,
amb l’objectiu de donar resposta a les necessi-
tats del nou sistema educatiu, a les expectatives
de la comunitat escolar i a la política educativa
del Govern de la Generalitat, i de contribuir a
la millora de la qualitat de l’ensenyament.

D’altra banda, pel Decret 148/2002, de 28 de
maig (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002), s’ha
modificat el Decret 266/2000 per tal de clarifi-
car determinats aspectes referents a la configu-
ració i les condicions per al nomenament dels
càrrecs de direcció i organització creats pel
Decret esmentat.

L’assoliment de la qualitat de l’ensenyament
requereix la millor atenció als centres docents
i als serveis educatius, i la funció inspectora és
un factor primordial d’aquesta atenció. Esdevé,
per tant, necessària la major eficàcia de l’acti-
vitat dels inspectors i inspectores i la seva cohe-
rència global, tot procurant que l’organització
i el funcionament de la Inspecció s’adeqüin a la
realitat escolar de cada territori i a les deman-
des del sistema educatiu, tant de caràcter general
com de caràcter curricular.

D’altra banda, és necessari organitzar la dedi-
cació laboral dels inspectors i inspectores d’edu-
cació amb mecanismes de flexibilitat que perme-
tin, en el marc de la dedicació establerta amb
caràcter general per al personal funcionari de la
Generalitat de Catalunya, la seva compatibilitat
amb l’abast temporal de l’activitat escolar.

La contribució de la Inspecció d’Ensenya-
ment a la millora de la qualitat del sistema edu-
catiu requereix també un alt nivell de capacitació
professional dels inspectors i inspectores i, per
tant, una correcta formació —inicial i perma-
nent—, un sistema de selecció eficient i proces-
sos d’avaluació adequats.

En conseqüència, mitjançant aquesta Ordre,
es desplega l’organització, les funcions i actua-
cions, i la coordinació dels inspectors i inspec-
tores d’educació i el procediment d’assignació
de centres, serveis i programes educatius, el
reconeixement d’especialitats, l’horari i la jor-
nada laborals, les vacances, les llicències i els
permisos dels inspectors i inspectores, l’accés al
cos d’Inspectors d’Educació, la formació dels
inspectors i inspectores, i el pla director i l’ava-
luació de la Inspecció d’Ensenyament.

L’organització de la Inspecció d’Ensenyament
amb criteris territorials requereix la seva ade-
quació a cada realitat escolar i implica la deter-

minació d’àrees geogràfiques que tinguin en
compte la distribució i l’organització territori-
als dels centres docents i l’àmbit d’incidència dels
diferents serveis educatius, així com la configu-
ració administrativa present en cada delegació
territorial. L’adscripció d’equips d’inspecció a
les diferents àrees geogràfiques ha de contribuir,
en el vessant general de l’actuació dels inspec-
tors i inspectores, a la cohesió i a l’optimització
de l’acció inspectora en aquestes àrees.

L’actuació especialitzada de la Inspecció
d’Ensenyament ha de donar resposta als reque-
riments de caràcter curricular i als propis de
l’educació infantil i de la formació professional,
així com als derivats dels aspectes més rellevants
de la gestió educativa dels centres docents i dels
serveis educatius. Les àrees específiques són el
marc organitzatiu que facilita i potencia l’actu-
ació dels inspectors i inspectores en el vessant
especialitzat de la seva activitat.

Aquesta Ordre regula els corresponents
marcs organitzatius —amb criteris territorials i
d’especialitat— així com la seva direcció i coor-
dinació, i estableix el procediment d’assignació
de centres docents i de serveis i programes edu-
catius als inspectors i inspectores d’educació,
amb criteris coherents amb aquells que informen
l’organització de la Inspecció d’Ensenyament,
prioritzant l’adequació a l’organització escolar
del territori, l’atenció al major nombre de reque-
riments dels centres i serveis de l’àrea geogrà-
fica i el treball en equip. A més, regula el pro-
cediment de reconeixement d’especialitats per
a l’exercici de la funció inspectora en el vessant
especialitzat de l’activitat.

Així mateix, l’Ordre determina les funcions
i actuacions dels inspectors i inspectores d’edu-
cació, en el marc de les funcions que el Decret
266/2000 atribueix a la Inspecció d’Ensenya-
ment, i es refereix a les atribucions i als princi-
pis deontològics relatius a l’activitat professional.

L’Ordre es refereix també als àmbits de tre-
ball, equips d’inspectors i inspectores d’educació
que col·laboren amb la Subdirecció General de
la Inspecció d’Ensenyament en la realització
d’estudis de temes educatius d’interès general,
i d’encàrrecs específics.

La regulació de l’horari i la jornada laborals
i de les vacances, llicències i permisos dels ins-
pectors i inspectores d’educació té com a objec-
tiu possibilitar l’atenció a les necessitats i a
l’abast temporal de l’activitat escolar, respec-
tant la dedicació laboral que amb caràcter ge-
neral els correspon com a personal funciona-
ri i facilitant alhora el marc de referència per
a l’aplicació, en el seu cas, de la normativa so-
bre compatibilitat del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.

L’Ordre desplega el procediment d’accés al
cos d’Inspectors d’Educació, establint, en el
marc de les normes bàsiques que el regulen, el
barem al qual s’ajustarà en la fase de concurs la
valoració de la trajectòria professional dels can-
didats i els seus mèrits específics com a docents,
el desenvolupament i la qualificació de les pro-
ves de la fase d’oposició, incloent-hi el temari
B relatiu a la segona prova, i les especificacions
corresponents al període de pràctiques. Així
mateix, l’Ordre determina el procediment per
a la concessió de comissions de serveis a personal

docent per a l’exercici temporal, en ocasió de va-
cant, de la funció inspectora.

El perfil professional de l’inspector/a d’edu-
cació ha d’estar configurat per un conjunt de
valors i competències i per un ampli ventall de
coneixements de caràcter docent i juridicoad-
ministratiu. En aquest sentit, l’Ordre preveu la
formació dels inspectors i inspectores, tant inicial
com permanent i tant en el vessant general com
en l’especialitzat de la seva activitat, per tal de
procurar el millor exercici de les seves funcions
i la seva contribució a la qualitat del sistema
educatiu.

El pla director de la Inspecció d’Ensenyament
concreta les activitats específiques que tots els
inspectors i inspectores d’educació han de dur a
terme de forma prioritària en un període deter-
minat, i estableix les línies i els criteris per a l’ac-
tuació, en el marc de les funcions que la Inspec-
ció té encomanades i de les prioritats educatives
definides pel Departament d’Ensenyament. L’Or-
dre es refereix al seu contingut i a la seva vigèn-
cia i el pren com a referent bàsic per a l’avalua-
ció de la Inspecció d’Ensenyament, pel que fa al
grau d’assoliment dels objectius establerts i a la
idoneïtat de les actuacions desenvolupades.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de con-
sulta i participació amb els representants del
personal al servei de les administracions públi-
ques, amb el dictamen del Consell Escolar de
Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora, a proposta del secre-
tari general del Departament d’Ensenyament,

ORDENO:

CAPÍTOL 1
Organització, funcions i coordinació dels inspec-
tors i inspectores d’educació

Article 1
Organització de la Inspecció

1.1 La Inspecció d’Ensenyament s’organitza
amb criteris territorials, d’acord amb l’estruc-
tura territorial del Departament d’Ensenya-
ment, i amb criteris d’especialització, segons
l’ordenació curricular i d’altres aspectes fona-
mentals del sistema educatiu.

1.2 Atenent els criteris territorials, els ins-
pectors i inspectores d’educació estan destinats
a llocs de treball de caràcter docent de les de-
legacions territorials del Departament d’Ense-
nyament. Així mateix, cada inspector/a és adscrit
a una Àrea Específica pel subdirector/a gene-
ral de la Inspecció, atenent els criteris d’espe-
cialitat.

1.3 Organització territorial.
1.3.1 Els inspectors i les inspectores d’edu-

cació destinats a cada Delegació Territorial in-
tegren la Inspecció territorial.

1.3.2 La direcció de la Inspecció territorial
correspon a l’inspector/a en cap amb les funci-
ons que li atribueix l’apartat primer de l’article
7 del Decret 266/2000, sens perjudici de les fun-
cions que corresponen a la Subdirecció Gene-
ral de la Inspecció d’Ensenyament i de la depen-
dència orgànica del delegat/ada territorial.

De l’inspector/a en cap depèn un inspector/
a en cap adjunt amb les funcions que l’inspec-
tor/a en cap li delega.

1.3.3 La Inspecció territorial serà convocada
periòdicament per l’inspector/a en cap per tal

DISPOSICIONS
14621DOGC 3697 – 12.8.2002



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3697 – 12.8.200214622

de fer efectiva la seva participació en les qües-
tions previstes a l’apartat sisè de l’article 7 del
Decret 266/2000 i a l’article 10 d’aquesta Ordre.

1.3.4 A cada Inspecció territorial l’inspec-
tor/a en cap proposarà al delegat/ada territorial
la determinació de les àrees geogràfiques a què
fa referència l’apartat vuitè de l’article 7 del De-
cret 266/2000, en les quals, d’acord amb la pla-
nificació i l’ordenació escolar del territori, és
necessari coordinar l’actuació dels inspectors i
inspectores que tenen assignats els centres do-
cents i els serveis i programes educatius corres-
ponents.

La delimitació de les àrees geogràfiques ha
de tenir en compte la integritat dels àmbits de
vinculació escolar entre centres que impartei-
xen educació infantil i primària i centres que
imparteixen educació secundària, així com l’or-
ganització administrativa del territori —comar-
cal i municipal— i l’àmbit d’incidència dels ser-
veis i programes educatius del Departament
d’Ensenyament.

El nombre d’àrees geogràfiques determinat
a aquests efectes en cada delegació territorial no
serà superior al que s’estableix a l’annex 1
d’aquesta Ordre.

1.3.5 El delegat/ada territorial resoldrà en
relació amb el nombre i delimitació de les àre-
es geogràfiques. Resoldrà, així mateix, en relació
amb la configuració dels equips d’inspecció i
amb la seva adscripció a les àrees geogràfiques,
a proposta de l’inspector/a en cap d’acord amb
les previsions de l’article 8 d’aquesta Ordre.

Per afavorir l’eficiència de l’actuació inspec-
tora aquests equips estaran formats, en general,
per un nombre d’inspectors i inspectores no
inferior a cinc ni superior a vuit.

1.4 Organització per especialitats.
L’actuació especialitzada de la Inspecció

d’Ensenyament s’emmarca en dotze àrees espe-
cífiques corresponents a les especialitats dels
inspectors i inspectores que determina l’article
12 del Decret 266/2000: vuit de vinculades a
àrees de coneixement i matèries curriculars —
ciències de la naturalesa, ciències socials, edu-
cació artística, educació física, llengua, llengües
estrangeres, matemàtiques i tecnologia—, dues
de vinculades a etapes educatives d’especial sin-
gularitat —educació infantil i formació profes-
sional específica—, i dues —atenció a la diver-
sitat i orientació i organització de centres—
relacionades amb aspectes especialment relle-
vants de la gestió educativa dels centres docents
i dels serveis educatius.

Les àrees específiques depenen de la Subdi-
recció General de la Inspecció d’Ensenyament
i el seu àmbit d’actuació és Catalunya.

Els inspectors i inspectores d’educació són
adscrits a aquestes àrees específiques pel sub-
director/a general de la Inspecció d’Ensenya-
ment, tenint en compte les especialitats que tin-
guin reconegudes, d’acord amb les previsions de
l’article 12 i de la disposició transitòria d’aquesta
Ordre, escoltades les persones interessades.
Aquesta adscripció no podrà ser modificada,
normalment, dins del període de vigència del pla
director a què es refereix l’article 30 d’aquesta
Ordre.

Article 2
Funcions dels inspectors i inspectores d’educació

2.1 Cada inspector i inspectora d’educació
exerceix, en relació amb els centres docents i els
serveis i programes educatius que se li assignen,

les funcions de supervisió, assessorament, ava-
luació i control que l’article 2 del Decret 266/
2000 atribueix a la Inspecció d’Ensenyament.

En el vessant especialitzat de la seva activitat,
cada inspector i inspectora d’educació exerceix
també aquestes funcions en altres centres i ser-
veis de Catalunya que se li encomanin. En aquest
cas, per encàrrec de l’inspector/a en cap si es tracta
de centres, serveis i programes que corresponen
a la seva delegació territorial, o del subdirector/
a general a proposta del coordinador/a de l’àrea
específica a la qual l’inspector o inspectora per-
tany, si es tracta d’un territori diferent.

Així mateix, en el marc de les funcions atri-
buïdes a la Inspecció d’Ensenyament en el
Decret esmentat, correspon als inspectors i ins-
pectores d’educació:

a) Contribuir a la coordinació de l’activitat
inspectora i de la prestació del servei escolar en
l’àrea geogràfica corresponent, en el si de l’equip
d’inspecció adscrit a l’àrea.

b) Col·laborar en la planificació i la coordi-
nació dels serveis educatius i dels recursos edu-
catius, humans i materials, dels centres docents
de la delegació territorial, aportant la necessà-
ria informació a l’inspector/a en cap o, si escau,
mitjançant la participació en les comissions ter-
ritorials que correspongui.

c) Participar en les reunions de la Inspecció
territorial aportant i debatent, si és el cas, pro-
postes relatives a l’organització i funcionament
de la Inspecció d’Ensenyament, a l’elaboració
del pla director, dels plans territorials i de les
seves memòries i, en particular, a la planificació
i desenvolupament de les activitats de formació,
així com en relació amb qualsevol tema que
afecti la Inspecció d’Ensenyament.

d) Participar en l’elaboració del pla de tre-
ball de l’àrea específica a la qual pertanyen i de
les corresponents activitats de formació, en la
realització dels estudis i encàrrecs que l’inspec-
tor/a coordinador de l’àrea -en aplicació del pla
de treball o a sol·licitud de la Subdirecció Ge-
neral- els encomani, i contribuir a la determina-
ció de criteris per a la intervenció especialitza-
da en centres, serveis i programes educatius.

e) Informar sobre qualsevol aspecte relaci-
onat amb l’ensenyament, a requeriment de l’òr-
gan del qual depèn o d’ofici —quan així ho con-
siderin pertinent— en relació amb els assumptes
que coneguin en l’exercici de la seva activitat,
i aixecar actes, amb naturalesa de document
públic, quan correspongui.

f) Col·laborar en la realització dels estudis i
activitats que els encarregui la Subdirecció
General de la Inspecció d’Ensenyament, en el
si dels àmbits de treball a què es refereix l’article
6 d’aquesta Ordre, dels quals siguin membres.

g) Col·laborar en els processos d’innovació
educativa i de renovació pedagògica i en aque-
lles activitats relatives a l’assoliment dels objec-
tius educatius.

h) Detectar necessitats de formació del pro-
fessorat i participar en la realització d’aquesta
formació quan hi siguin requerits, mitjançant la
Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenya-
ment, per la unitat directiva responsable.

i) Dur a terme aquelles actuacions que, en el
marc de les funcions atribuïdes a la Inspecció
d’Ensenyament, els pugui encomanar l’inspector/
a en cap del seu àmbit territorial, per pròpia ini-
ciativa o a instància del delegat/ada territorial o
del subdirector/a general de la Inspecció d’En-
senyament.

2.2 En l’exercici de les seves funcions els ins-
pectors i inspectores d’educació tenen la consi-
deració d’autoritat pública, amb les facultats i
atribucions que estableixen els apartats quart i
cinquè de l’article 3 del Decret 266/2000. Els
membres de la comunitat educativa i, en parti-
cular, els òrgans de direcció dels centres docents
—i la titularitat en el cas dels centres privats—
i dels serveis i programes educatius, així com les
altres autoritats i personal funcionari, han de
facilitar als inspectors i inspectores d’educació
l’ajut i la col·laboració necessaris per al desen-
volupament de la seva activitat.

2.3 Els inspectors i inspectores d’educació,
en tant que autoritat pública, exerceixen les se-
ves funcions sota els principis de legalitat i efi-
càcia, servint els interessos educatius generals
amb objectivitat, imparcialitat, rigor, professi-
onalitat, reserva i respecte a la dignitat i intimitat
de les persones.

Així mateix, els inspectors i inspectores d’edu-
cació han de contribuir, en el seu exercici pro-
fessional, al respecte dels drets i al compliment
dels deures dels membres de la comunitat esco-
lar, a la creació i manteniment en els centres
docents d’un clima de confiança, cooperació i
valors democràtics i a la potenciació de la con-
vivència, la participació, el respecte i la no dis-
criminació, a la dignificació social de la funció
docent i a l’estímul de la cultura i de la llengua
de Catalunya.

Article 3
Actuacions dels inspectors i inspectores d’educació

3.1 Els inspectors i les inspectores d’educa-
ció duran a terme, d’ofici o d’acord amb les ins-
truccions dictades pels òrgans competents, les
actuacions necessàries per al compliment de les
funcions que tenen encomanades i, en particular,
emmarcaran en les línies i criteris del pla director
de la Inspecció d’Ensenyament, previst a l’article
5 del Decret 266/2000, i dels plans de treball
territorials i de les àrees específiques —de ca-
ràcter anual— que el desenvolupen, les actua-
cions que se’n derivin.

3.2 El centre docent és el lloc on es desen-
volupa fonamentalment l’acció educativa i, per
tant, la presència de l’inspector/a en el centre
docent ha de ser primordial en l’exercici de la
funció inspectora. En conseqüència, les actua-
cions que comporten la presència dels inspec-
tors/es en els centres docents constitueixen el
nucli bàsic del pla director.

3.3 L’activitat dels inspectors i inspectores
d’educació s’inscriu normalment en el marc de
treball de les inspeccions territorials i dels equips
d’inspecció adscrits a les àrees geogràfiques, així
com en el marc de les àrees específiques i dels
àmbits de treball que es determinen en el De-
cret esmentat i en aquesta Ordre.

Article 4
Documentació de les actuacions de la Inspec-

ció Educativa
4.1 Les actuacions dels inspectors i inspec-

tores d’educació es documenten fonamental-
ment mitjançant informes i actes. Els informes
i les actes es lliuren a l’inspector/a en cap.

4.2 Els informes contenen la descripció de
fets, així com, amb la fonamentació normativa
d’aplicació, la seva valoració i, si escau, les pro-
postes corresponents.

En particular, els informes relatius a l’avalu-
ació externa dels centres docents, a l’avaluació
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de la funció directiva i a l’avaluació de la fun-
ció docent, inclouran valoracions sobre la pla-
nificació, el desenvolupament i els resultats de
l’acció educativa i sobre qualsevol aspecte que
en cada cas sigui rellevant, així com les propostes
que se’n derivin.

4.3 Les actes donen constància de fets direc-
tament comprovats pels inspectors/es en la seva
activitat professional, comporten presumpció de
certesa en relació amb aquests fets i tenen na-
turalesa de document públic.

A l’acta es faran constar necessàriament la
data, l’hora, el lloc i el centre o servei on es re-
alitza l’actuació, la descripció dels fets i circum-
stàncies concurrents i la identitat de l’inspector/
a que aixeca l’acta, així com la de la persona ti-
tular o responsable del centre o servei inspec-
cionat o de la persona o persones afectades. Quan
sigui el cas es faran constar també les presump-
tes infraccions comeses, fent expressa referència
a la norma presumptament vulnerada.

Sempre que la persona titular o responsable
del centre o servei, o la persona o persones afec-
tades, en exercici del seu dret, siguin presents
en l’actuació inspectora que motiva l’aixecament
de l’acta, es faran constar en aquesta la seva
conformitat o disconformitat i les al·legacions
que en el seu cas puguin formular, i l’inspector/
a els lliurarà una còpia de l’acta. En cas contrari,
es farà constar a l’acta aquesta circumstància.

Article 5
Coordinació dels inspectors i inspectores d’edu-
cació

5.1 Coordinació territorial.
5.1.1 L’equip d’inspecció de cada àrea geogrà-

fica és coordinat per un inspector/a coordinador
territorial amb la funció de garantir el treball en
equip dels inspectors/es que tenen assignats els
centres docents i els serveis i programes educatius
de cada àrea geogràfica, procurant la coherència
global en el desenvolupament de les activitats. A
aquests efectes l’inspector/a coordinador territorial
convocarà i conduirà les reunions de l’equip d’ins-
pecció.

Els inspectors/es coordinadors territorials
podran també dur a terme, per encàrrec de l’ins-
pector/a en cap, altres coordinacions previstes
al pla territorial, amb la finalitat de garantir la
coherència en l’actuació dels inspectors i inspec-
tores de la Inspecció Territorial que intervenen
en serveis i programes educatius, en ensenya-
ments de règim especial o en qualsevol altre
aspecte que es consideri convenient.

5.1.2 El delegat/da territorial, a proposta de
l’inspector/a en cap, nomenarà un inspector/a
coordinador territorial per a cada àrea geogrà-
fica, d’acord amb el procediment previst a l’apar-
tat cinquè de l’article 7 del Decret 266/2000.

5.1.3 L’inspector/a en cap, l’inspector/a en cap
adjunt i els inspectors/es coordinadors territorials
constitueixen la comissió de coordinació de la Ins-
pecció Territorial, la qual, presidida per l’inspec-
tor/a en cap, col·labora en l’elaboració, seguiment
i avaluació del pla de treball territorial i en l’im-
puls i la coordinació del treball en equip dels ins-
pectors/es, en la formulació d’activitats de forma-
ció, en l’elaboració de la memòria anual i en la
concreció de les qüestions relatives a l’organit-
zació i funcionament de la Inspecció Territorial.

5.2 Coordinació de les àrees específiques.
5.2.1 La coordinació de cadascuna de les

àrees específiques correspon a un inspector/a co-
ordinador d’àrea específica.

5.2.2 Els inspectors/es coordinadors d’àrea
específica tenen la funció d’elaborar el pla de
treball de l’àrea -per a la seva aprovació pel
subdirector/a general de la Inspecció d’Ensenya-
ment- amb la col·laboració dels inspectors i ins-
pectores que hi pertanyen, garantint la realitza-
ció dels encàrrecs que el pla director de la
Inspecció d’Ensenyament assigni a l’àrea. Així
mateix, duen a terme la coordinació, el segui-
ment i l’avaluació de les activitats que se’n de-
riven, procurant la coherència global de les ac-
tuacions, i realitzen l’informe anual de l’activitat
de l’àrea. A aquests efectes convocaran i condui-
ran les reunions dels inspectors i inspectores de
l’àrea.

Els inspectors/es coordinadors d’àrea espe-
cífica col·laboren amb la Subdirecció General
de la Inspecció d’Ensenyament en la coordinació
amb altres unitats del Departament d’Ensenya-
ment per a la planificació d’actuacions en àm-
bits d’intervenció comuna.

Article 6
Àmbits de treball

Per a l’estudi de temes educatius d’interès
general no vinculats a cap àrea específica i per
al disseny de l’actuació de la Inspecció d’Ense-
nyament que en el seu cas se’n pugui derivar, el
subdirector/a general determinarà Àmbits de
Treball constituïts per inspectors i inspectores
d’educació, els quals col·laboraran amb la Sub-
direcció General en la realització dels correspo-
nents encàrrecs.

Els àmbits de treball i la seva configuració es
concretaran normalment en el pla director del
període corresponent.

El subdirector/a general de la Inspecció d’En-
senyament pot delegar la coordinació del treball
de l’àmbit en un dels seus membres.

CAPÍTOL 2
Assignació de centres docents i serveis i progra-
mes educatius als inspectors i inspectores d’edu-
cació

Article 7
Finalitat i procediment

Els criteris bàsics per a la distribució del tre-
ball en les Inspeccions Territorials són l’adequa-
ció a l’organització escolar del territori, la coor-
dinació de l’actuació inspectora en aquest i el
millor exercici de les funcions atribuïdes a la
Inspecció d’Ensenyament i, per tant, són tam-
bé els criteris per a l’assignació dels centres
docents i dels serveis i programes educatius als
inspectors i inspectores d’educació, en el marc
del treball en equip.

Aquesta assignació segueix un procés que
consta de dues fases: la configuració d’equips
d’inspecció i la seva adscripció a les àrees geo-
gràfiques i, posteriorment, l’assignació d’agru-
paments de centres docents i serveis i progra-
mes educatius —en cada àrea geogràfica— als
inspectors i inspectores d’educació membres de
l’equip.

Article 8
Adscripció d’equips d’inspecció a les àrees geo-
gràfiques

8.1 Correspon a l’inspector/a en cap confi-
gurar els equips d’inspecció que seran adscrits
a les àrees geogràfiques i fer la corresponent pro-
posta al delegat/ada territorial.

8.2 La configuració dels equips d’inspecció
haurà de tenir en compte l’atenció integrada als
centres docents en relació amb la vinculació
escolar entre aquells que imparteixen educació
infantil i primària i els que imparteixen educa-
ció secundària.

Els perfils professionals dels inspectors i ins-
pectores que integren els equips ha d’adequar-
se a la realitat escolar i a la diversitat d’ensenya-
ments presents en les diferents àrees geogràfiques
i, fins allà on sigui possible, al major nombre de
requeriments derivats de l’actuació especialitzada
de la Inspecció d’Ensenyament.

En aquest sentit es tindrà en compte, en la
configuració de cada equip d’inspecció, la plu-
ralitat de coneixements i experiència en les di-
ferents etapes educatives i, també, la diversitat
quant a les àrees específiques a les quals perta-
nyen els inspectors i inspectores de l’equip.
Quan a l’àrea geogràfica hi hagi centres singu-
lars d’arts plàstiques i disseny, de música i dansa
o d’educació especial, es prioritzarà la presèn-
cia, en l’equip d’inspecció corresponent, d’ins-
pectors o inspectores amb els coneixements i
experiència específics.

8.3 La configuració numèrica dels diferents
equips d’inspecció haurà de tenir en compte una
distribució equilibrada del treball entre els ins-
pectors i inspectores de la Inspecció territorial,
atenent la tipologia dels centres i serveis i la seva
ubicació i, en el seu cas, l’exercici de càrrecs de
comandament o de coordinació d’inspectors/es
membres de l’equip.

8.4 El treball dels equips d’inspecció s’ha
d’adreçar, en cada àrea geogràfica, a la millora
de la qualitat en la prestació del servei educa-
tiu. En particular, ha de contribuir a la coordi-
nació dels centres docents amb els serveis edu-
catius i al seguiment de l’aplicació dels diferents
programes educatius en els centres docents, a
la coordinació de les activitats i plans de forma-
ció del professorat i de les actuacions d’avalu-
ació externa dels centres docents, al correcte
desenvolupament del procés d’escolarització de
l’alumnat, a la relació i la col·laboració que es-
caiguin entre els centres docents de l’àrea geo-
gràfica i a la coordinació de les d’actuacions
relacionades amb la prestació dels serveis esco-
lars de transport i menjador en els centres do-
cents públics.

8.5 La configuració dels equips d’inspecció
i la seva adscripció a les àrees geogràfiques, es
farà per períodes de cinc anys, coincidents amb
els d’aplicació d’un pla director.

Article 9
Assignació d’agrupaments de centres docents i
serveis i programes educatius als inspectors i
inspectores d’educació

9.1 Als efectes d’assignar centres docents i
serveis i programes educatius als inspectors i ins-
pectores de cada equip d’inspecció, l’inspector/
a en cap determinarà agrupaments de centres
docents i serveis educatius en cada àrea geogrà-
fica, d’acord amb el nombre d’inspectors i ins-
pectores que l’integren, tenint en compte la
coherència amb l’àmbit d’actuació dels serveis
educatius, la integritat dels àmbits de vincula-
ció de centres docents que imparteixen educa-
ció infantil i primària amb centres que impartei-
xen educació secundària i la unitat de comarca,
municipi o districte, segons el cas.

En aquest sentit, l’inspector/a en cap integrarà
en cada agrupament els centres de les diferents
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etapes educatives que correspongui, evitant
alhora la dispersió excessiva en la tipologia de
centres, serveis i programes dins de cada agru-
pament, i realitzarà una distribució equilibrada
del treball atenent la tipologia dels centres, ser-
veis i programes de cada agrupament i la seva
ubicació, tenint en compte, si s’escau, l’exerci-
ci de càrrecs de comandament o de coordinació
d’inspectors i inspectores de l’equip d’inspecció
corresponent.

9.2 En el marc de la configuració d’equips
d’inspecció adscrits a les àrees geogràfiques,
s’assignarà un agrupament de centres docents
i serveis i programes educatius a cada inspector/
a de l’equip corresponent.

Cada centre docent estarà assignat a un únic
inspector/a i s’assignarà normalment a un únic
inspector/a la totalitat dels centres docents i
serveis educatius d’un municipi o comarca quan
el treball que comporti així ho permeti.

9.3 Correspon a l’inspector/a en cap l’assig-
nació dels diferents agrupaments de centres
docents i serveis i programes educatius als ins-
pectors/es de la Inspecció Territorial.

Correspon així mateix a l’inspector/a en cap
l’acumulació i/o la redistribució dels centres,
serveis i programes assignats als inspectors/es,
com a conseqüència de baixes, permisos, can-
vis de nomenaments i d’altres situacions conjun-
turals de força major que afectin els inspectors/
es de la Inspecció Territorial.

9.4 La determinació dels agrupaments de
centres docents i serveis i programes educatius
i l’assignació d’aquests als inspectors i inspec-
tores es farà pel mateix període de cinc anys
d’adscripció dels equips d’inspecció a les àrees
geogràfiques.

9.5 L’assignació dels agrupaments de cen-
tres, serveis i programes als inspectors i inspec-
tores d’educació tindrà en compte que els assig-
nats en un període siguin diferents dels assignats
en el període immediatament anterior. La rei-
teració en l’assignació d’algun centre, servei o
programa en dos períodes consecutius haurà de
tenir un caràcter excepcional i una clara justi-
ficació.

L’inspector/a en cap prioritzarà les assigna-
cions que afavoreixin la integritat dels àmbits de
vinculació de centres docents que imparteixen
educació infantil i primària amb centres que
imparteixen educació secundària i, en l’assigna-
ció de centres singulars d’arts plàstiques i dis-
seny, de música i dansa, i d’educació especial,
prioritzarà, si escau, els coneixements i l’expe-
riència específics dels inspectors/es. No s’assig-
naran a un inspector/a centres, serveis o progra-
mes amb els quals es tinguin, o s’hagin tingut en
els últims cinc anys, relacions de caràcter pro-
fessional, institucional o familiar, que suposin
una incompatibilitat deontològica amb l’exer-
cici de les seves funcions.

Article 10
Consulta a les Inspeccions Territorials

L’inspector/a en cap consultarà la Inspecció
territorial en relació amb la proposta de deli-
mitació de les àrees geogràfiques i en relació
amb l’aplicació dels criteris per a la configura-
ció dels equips d’inspecció i dels agrupaments
de centres docents i serveis i programes edu-
catius.

Així mateix, l’inspector/a en cap escoltarà els
inspectors i inspectores en el procés de configu-
ració dels equips d’inspecció i per assignar-los

agrupaments de centres docents i serveis i pro-
grames educatius.

Per a l’acumulació i/o la redistribució conjun-
tural dels centres, serveis i programes assignats
als inspectors/es a què es refereix el tercer apar-
tat de l’article 9 d’aquesta Ordre, l’inspector/a
en cap escoltarà els membres de l’equip o equips
d’inspecció afectats.

Article 11
Coherència general en l’aplicació de criteris

La Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament vetllarà per una aplicació dels criteris
per a la configuració dels equips d’inspecció i
dels agrupaments de centres docents i serveis i
programes educatius previstos en aquesta Or-
dre que, tot tenint en consideració les caracte-
rístiques específiques de cada territori, garan-
teixi la coherència general de la seva aplicació
a Catalunya. En aquest sentit i sense perjudici
de les competències dels delegats/des territorials,
les propostes que realitzin els inspectors/es en
cap seran valorades per la comissió assessora a
què es refereix l’article 10 del Decret 266/2000.

CAPÍTOL 3
Especialitats reconegudes als inspectors i inspec-
tores d’educació

Article 12
Reconeixement d’especialitats

Als inspectors i inspectores d’educació se’ls
podran reconèixer, en el marc de les especiali-
tats establertes a l’article 12 del Decret 266/2000,
altres especialitats diferents d’aquelles que els
hagin estat reconegudes d’acord amb la dispo-
sició transitòria 1 del Decret esmentat, o d’aque-
lles per les quals accedeixin al cos d’Inspectors
d’Educació, si reuneixen algun dels requisits
següents:

a) Ser funcionari o funcionària de carrera
dels cossos de professors d’ensenyament secun-
dari, de professors tècnics de formació profes-
sional, de professors i de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny, de professors d’escoles ofi-
cials d’idiomes o de professors i de catedràtics
de música i arts escèniques, d’alguna de les es-
pecialitats relacionades amb les pròpies de la
Inspecció d’Ensenyament a què es refereix l’ar-
ticle 12 del Decret 266/2000, d’acord amb les cor-
respondències que s’estableixen a l’annex 2
d’aquesta Ordre, o haver-ne obtingut el reconei-
xement d’habilitació especial corresponent.

b) Ser funcionari o funcionària de carrera del
cos de mestres, d’alguna de les especialitats re-
lacionades amb les pròpies de la Inspecció d’En-
senyament a què es refereix l’article 12 del
Decret 266/2000, d’acord amb les correspondèn-
cies que s’estableixen a l’esmentat annex 2, o
haver-ne obtingut la capacitació o l’habilitació
extraordinària corresponent.

c) Acreditar una titulació universitària rela-
cionada amb l’especialitat de la Inspecció d’En-
senyament per a la qual se sol·licita el reconei-
xement.

Article 13
Procediment de reconeixement

El secretari/ària general del Departament
d’Ensenyament resoldrà, previ informe del sub-
director/a general de la Inspecció d’Ensenya-
ment, en relació amb les sol·licituds de reconei-
xement de noves especialitats que realitzin els

inspectors i inspectores d’educació que reuneixin
algun dels requisits esmentats a l’article anterior.

Article 14
Mobilitat

Els inspectors i inspectores del cos d’Inspec-
tors d’Educació i del cos d’Inspectors al Servei
de l’Administració educativa poden accedir als
llocs de treball de les diferents inspeccions ter-
ritorials, amb independència de l’especialitat o
especialitats que tinguin reconegudes, mitjan-
çant els corresponents concursos de provisió.

CAPÍTOL 4
Horari, jornada, vacances, llicències i permisos

Article 15
Horari i jornada laborals

15.1 La jornada laboral setmanal dels ins-
pectors i inspectores d’educació és, normalment,
l’establerta amb caràcter general per al perso-
nal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

Quan el servei es presta fora de la seu terri-
torial, el temps de treball inclou el destinat als
desplaçaments necessaris per a la realització de
l’activitat.

15.2 La prestació diària de la jornada laboral
es fa, amb caràcter general, en horari partit, amb
una interrupció mínima d’una hora al migdia.

El secretari/ària general del Departament
d’Ensenyament establirà els períodes en els
quals els inspectors/es d’educació podran rea-
litzar la jornada contínua.

15.3 La Inspecció d’Ensenyament, per raó
de les seves funcions, ha d’adequar la seva ac-
tivitat a les necessitats i a l’abast temporal de l’ac-
tivitat escolar, en totes les seves etapes, nivells
i règims d’ensenyament.

L’horari i la jornada laboral de cada inspec-
tor/a d’educació ha de permetre aquesta aten-
ció a les necessitats derivades de l’activitat es-
colar i del seu abast temporal, en relació amb els
centres docents i els serveis i programes educa-
tius que té assignats, en el marc de la dedicació
laboral que, amb caràcter general, es determi-
na als apartats anteriors d’aquest article, mitjan-
çant els mecanismes de flexibilitat adients.

15.4 Els inspectors i inspectores d’educació
orientaran la flexibilitat en el seu horari i jornada
laborals a donar l’atenció més efectiva als centres
docents i als serveis i programes educatius que
tinguin assignats, i a tots els altres requeriments
inherents a l’exercici de la funció inspectora.

En el context d’aquesta flexibilitat, l’inspec-
tor/a en cap podrà requerir motivadament la in-
tervenció dels inspectors/es en el moment que
consideri que les necessitats del servei ho jus-
tifiquen.

15.5 Als efectes de la concessió o denega-
ció de compatibilitat en aplicació de la Llei 21/
1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat, es tindrà en compte l’horari setmanal
que, d’acord amb els criteris establerts als apar-
tats anteriors d’aquest article, realitzi habitual-
ment l’inspector/a d’educació sol·licitant.

En relació amb la flexibilitat en la dedicació
laboral dels inspectors i inspectores d’educació
i amb el gaudi d’una concessió de compatibili-
tat, caldrà tenir present que l’activitat inspectora
és la primera dedicació.

15.6 L’inspector/a en cap és el responsable,
sens perjudici de les competències del delegat/
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da territorial, del compliment de l’horari i la
jornada laborals dels inspectors i inspectores i
establirà, a aquests efectes, el procediment opor-
tú per al seu seguiment.

Article 16
Vacances

Els inspectors i inspectores d’educació realit-
zaran un mes de vacances anuals, normalment
en el període comprès entre l’1 de juliol i el 31
d’agost.

L’inspector/a en cap tindrà en compte, en la
distribució dels torns de vacances dintre d’aquest
període, que es garanteixi la necessària atenció
al servei.

Article 17
Llicències i permisos

El marc per a la concessió de llicències i per-
misos als inspectors/es d’educació és el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-
va la refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, aplicable amb caràc-
ter general al personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

Correspon al delegat/ada territorial, escoltat
l’inspector/a en cap, la concessió de les llicèn-
cies i permisos que, d’acord amb l’esmentat
Decret legislatiu, estiguin subordinades a les
necessitats del servei.

CAPÍTOL 5
Accés al cos d’inspectors d’educació i provisió
de llocs

Article 18
Procediment d’accés

18.1 Els requisits dels aspirants i el sistema
de selecció per a l’accés al cos d’Inspectors
d’Educació, així com la composició del tribunal,
són els establerts als articles 11 i 13 del Decret
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Ins-
pecció d’Ensenyament.

18.2 El procediment per a l’accés al cos
d’Inspectors d’Educació, de conformitat amb el
que el mateix Decret determina, consta de les
fases de concurs i oposició, i d’un període de
pràctiques.

Les corresponents convocatòries determina-
ran el nombre total i la distribució per delegaci-
ons territorials de les places ofertes. Així mateix,
les convocatòries concretaran les especialitats -
de les determinades a l’article 12 del Decret 266/
2000- per les quals podran participar els candi-
dats a accedir al cos d’Inspectors d’Educació.

Article 19
Fase de concurs

19.1 En la fase de concurs es valoraran la
trajectòria professional dels candidats i els seus
mèrits específics com a docents.

19.2 Les convocatòries s’ajustaran en aques-
ta fase als apartats i puntuacions següents:

a) Exercici de càrrecs directius i de coordi-
nació:

1. Per cada any com a director o directora
d’un centre docent, amb avaluació positiva: 0,75
punts.

2. Per l’exercici d’altres càrrecs directius i de
coordinació:

2.1 Per cada any com a cap d’estudis, secre-
tari o secretària, o anàlegs: 0,25 punts.

2.2 Per cada any de servei com a coordina-
dor o coordinadora de cicle en l’educació pri-
mària o cap de departament en l’educació secun-
dària, o anàlegs: 0,1 punts.

2.3 Per cada any de servei en llocs de treball
de l’Administració educativa de nivell 26 o su-
perior: 0,5 punts.

La puntuació màxima que es podrà concedir
en aquest apartat és de 3 punts.

b) Trajectòria professional.
1. Per cada any d’experiència docent que su-

peri els deu exigits com a requisit: 0,1 punts.
2. Per la valoració positiva en la seva funció

docent d’acord amb els criteris de l’article 30 de
la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de
la participació, l’avaluació i el govern dels cen-
tres docents: 2 punts.

3. Per cada titulació superior diferent de l’exi-
gida per ingressar al cos des del qual s’accedeix:
1 punt.

4. Per tenir la condició de catedràtic: 2 punts.
La puntuació màxima que es podrà concedir

en aquest apartat és de 3 punts.
c) Altres mèrits.
1. Per cada any d’exercici de la funció inspec-

tora: 0,9 punts.
2. Per cada any d’activitat docent o d’inspec-

ció educativa relacionada amb les especialitats
de la Inspecció en què es participa, en el primer
cas segons les correspondències establertes a
l’Annex 2 d’aquesta Ordre: 0,2 punts (fins a un
màxim de 2 punts).

3. Per activitats de formació i recerca i publi-
cacions relacionades amb les especialitats en què
es participa i/o amb la gestió i avaluació dels
centres docents i dels serveis i programes edu-
catius: fins a un màxim de 2 punts.

La puntuació màxima que es podrà concedir
en aquest apartat és de 4 punts.

19.3 La fase de concurs s’haurà de resoldre
prèviament a la realització de la fase d’oposició.
Les convocatòries establiran la puntuació míni-
ma que cal obtenir en la fase de concurs per
passar a la fase d’oposició que, en tot cas, no serà
inferior a quatre punts.

Article 20
Fase d’oposició

20.1 En la fase d’oposició es valorarà la pos-
sessió dels coneixements pedagògics i d’admi-
nistració i legislació educatives necessaris per al
desenvolupament de les funcions pròpies de la
inspecció educativa, i el domini de les tècniques
adequades per al seu exercici.

Aquesta fase constarà de tres proves, les
dues primeres acreditatives dels coneixements
i la tercera relacionada amb les tècniques es-
mentades.

20.2 El temari A, relatiu a la primera pro-
va, que inclou temes generals referits a qüesti-
ons de pedagogia general, currículum bàsic i el
seu desenvolupament, organització escolar, ad-
ministració i legislació educativa bàsica, avalu-
ació i supervisió, és l’aprovat per Ordre del Mi-
nisteri d’Educació i Ciència de 10 de gener de
1996 (BOE núm. 12, de 13.1.1996).

El temari B, relatiu a la segona prova, que
inclou temes de caràcter específic referits a les
característiques pròpies dels nivells i etapes
educatius i al desenvolupament curricular i a la
seva metodologia didàctica, a l’organització i
administració dels centres docents i a la legis-
lació propis de Catalunya, s’aprova per aques-
ta Ordre i hi figura com a annex 4.

20.3 El contingut i la seqüència de les pro-
ves serà com segueix:

a) Prova comuna consistent en el desenvo-
lupament per escrit d’un tema de caràcter ge-
neral i d’actualitat, referit al sistema educatiu en
el seu conjunt, elegit pel candidat entre dos que
li proposi el tribunal relacionats amb el temari
A establert amb caràcter bàsic, tot i que no res-
ponguin literalment a cap dels seus enunciats.
La prova serà llegida pel candidat davant el tri-
bunal, el qual podrà formular-li les preguntes
que consideri convenient, relacionades amb el
tema.

b) Prova específica consistent en l’exposició
oral de dos temes, extrets a l’atzar pel candidat,
del temari B que s’inclou com a annex 4 d’aques-
ta Ordre: l’un -de la part general del temari- re-
lacionat amb legislació administrativa sobre l’or-
ganització i administració dels centres docents
i l’ordenació del sistema educatiu a Catalunya,
i l’altre -de la part d’especialitat del temari- re-
lacionat amb el desenvolupament curricular, la
metodologia didàctica i altres aspectes propis de
l’especialitat o especialitats en què es participa.
Els candidats disposaran de quinze minuts per
a la preparació de cada tema, prèviament a la
seva exposició oral. El tribunal podrà formular
preguntes al candidat sobre el contingut de la
seva exposició, un cop finalitzada, durant un
temps no superior a quinze minuts.

c) Anàlisi per escrit d’una qüestió pràctica,
proposada pel tribunal, referida a les tècniques
adequades per a l’exercici de la inspecció edu-
cativa. La prova serà llegida davant el tribunal,
que podrà formular al candidat les preguntes
relacionades amb la qüestió proposada que
consideri convenient.

20.4 Les proves es qualificaran amb puntu-
acions de zero a deu. Per accedir d’una prova a
la següent caldrà obtenir una puntuació igual o
superior a cinc punts. Així mateix, per superar
la fase d’oposició caldrà obtenir en la tercera
prova una puntuació igual o superior a cinc
punts. La qualificació de la fase d’oposició dels
candidats que l’hagin superada es determinarà
per la suma de les puntuacions obtingudes en les
tres proves d’aquesta fase.

Article 21
Qualificació final i selecció de candidats

La puntuació final del concurs oposició és la
suma de les qualificacions obtingudes en les fases
de concurs i oposició.

Les convocatòries assenyalaran la manera de
fer públics els resultats obtinguts pels candidats
en el procés de selecció. Es faran públiques, en
tot cas, les puntuacions de la fase de concurs, les
de les proves de la fase d’oposició i les puntu-
acions finals.

El tribunal farà pública la relació de candidats
seleccionats per accedir al període de pràctiques,
ordenats segons la qualificació final. El nombre
de candidats d’aquesta relació no podrà ser su-
perior al de places convocades.

El tribunal elevarà aquesta relació al conse-
ller o consellera d’Ensenyament per tal que es
procedeixi al nomenament com a funcionaris en
pràctiques dels candidats inclosos a l’esmentada
relació.

Article 22
Període de pràctiques

22.1 Els candidats nomenats seran adscrits
com a funcionaris en pràctiques a llocs de tre-
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ball de la Inspecció d’Ensenyament durant un
curs escolar i realitzaran un curs teoricopràctic
de formació.

22.2 L’inspector/a en cap designarà un ins-
pector/a tutor, funcionari de carrera del cos d’ins-
pectors d’Educació o del cos d’inspectors al
servei de l’Administració educativa, per a cadas-
cun dels funcionaris en pràctiques adscrits a llocs
de treball de la Inspecció Territorial correspo-
nent, amb les funcions inherents d’assessora-
ment de la seva activitat.

22.3 L’avaluació del període de pràctiques
serà realitzada per una comissió d’avaluació
atenent tant a l’exercici de la funció inspectora
com a l’aprofitament del curs de formació.
Aquesta avaluació es farà en termes d’apte o
no apte. En aquest últim cas, el Departament
d’Ensenyament autoritzarà la repetició del pe-
ríode de pràctiques, per una sola vegada. El
conseller o la consellera d’Ensenyament decla-
rarà la pèrdua de tots els drets al nomenament
com a funcionaris de carrera del cos d’inspec-
tors d’Educació, mitjançant resolució motiva-
da, dels candidats que, en el seu cas, no supe-
rin el període de pràctiques en aquesta segona
oportunitat.

La comissió d’avaluació serà presidida pel
subdirector/a general de la Inspecció d’Ensenya-
ment i en formaran part com a vocals dos ins-
pectors/es en cap designats per sorteig. Aquesta
comissió disposarà de les actes del curs de for-
mació i dels informes sobre l’exercici professi-
onal de cada funcionari en pràctiques emesos
per l’inspector/a tutor del candidat, per l’inspec-
tor/a en cap de la Inspecció Territorial on el
candidat hagi tingut el lloc de treball i pel coor-
dinador/a de l’àrea específica a la qual hagi es-
tat adscrit.

22.4 La comissió considerarà positiva l’ava-
luació de l’exercici de la funció inspectora dels
funcionaris en pràctiques que hagin exercit prè-
viament com a inspectors/es d’educació -en
comissió de serveis- durant un període igual o
superior a dos cursos. En conseqüència, no se-
ran necessaris en aquest cas ni la designació de
tutor ni els informes a què fan referència els
apartats anteriors d’aquest article. Aquests fun-
cionaris estaran exempts, així mateix, del curs
de formació a què fa referència el primer apartat
d’aquest article.

Si el període previ d’exercici de la funció ins-
pectora és inferior a dos cursos però igual o
superior a un, es podrà prescindir de la desig-
nació de tutor i emetre’s de forma immediata els
informes pertinents, referint-los a aquest perí-
ode o, altrament, s’actuarà en la forma previs-
ta amb caràcter general. En el primer cas, els
informes s’hauran de pronunciar en relació amb
la conveniència de la realització del curs de for-
mació.

A aquests efectes, es computarà com un curs
d’exercici de la funció inspectora un període no
inferior a sis mesos del curs acadèmic correspo-
nent.

Article 23
Nomenament de funcionaris de carrera i reconei-
xement d’especialitats

23.1 Finalitzat el període de pràctiques i
comprovat que els candidats declarats aptes
compleixen els requisits establerts en la convo-
catòria, es publicarà la relació d’aspirants que
han superat el procés de selecció i es procedi-

rà al seu nomenament com a funcionaris de
carrera.

Els requisits establerts a les convocatòries
s’ajustaran al que disposa l’article 11 del Decret
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la
Inspecció d’Ensenyament. A aquests efectes,
s’entén com a experiència docent en els centres
i nivells que integren el sistema educatiu la pres-
tació de serveis de docència directa a l’alumnat
en un centre docent públic o privat i les activi-
tats desenvolupades per personal docent en
serveis i programes educatius i en altres unitats
de l’Administració educativa, així com en l’exer-
cici de responsabilitats sindicals en l’àmbit do-
cent.

23.2 Als inspectors i inspectores que hagin
accedit per aquest procediment al cos d’inspec-
tors d’Educació se’ls reconeixerà l’especialitat
o especialitats en les quals hagin superat l’accés.

Article 24
Comissions de serveis per a l’exercici de la fun-
ció inspectora

24.1 En ocasió de vacant, per inexistència
de disponibilitat dels funcionaris del cos, es po-
dran incorporar funcionaris docents a l’exercici
de la funció inspectora mitjançant comissió de
serveis. Aquests funcionaris docents hauran de
reunir els requisits establerts a l’article 11 del
Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es re-
gula la Inspecció d’Ensenyament.

24.2 El subdirector/a general de la Inspecció
d’Ensenyament efectuarà al secretari/ària gene-
ral del Departament d’Ensenyament proposta
raonada d’adscripció d’un funcionari docent al
lloc vacant, d’acord amb les necessitats funcio-
nals de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya
en les diferents especialitats i d’acord amb les
necessitats pròpies de la Inspecció territorial on
hagin de prestar serveis. A aquests efectes, el
subdirector/a general sol·licitarà de l’inspector/
a en cap corresponent informe relatiu a les cir-
cumstàncies professionals dels funcionaris pro-
posats en relació amb aquestes necessitats es-
pecífiques, particularment referides als darrers
cursos escolars, i realitzarà una entrevista a
aquests funcionaris.

24.3 Als efectes de l’exercici de la funció ins-
pectora en el vessant especialitzat, als funciona-
ris docents que ocupin llocs de treball de la Ins-
pecció educativa en comissió de serveis se’ls
atribuirà l’especialitat per la qual han estat pro-
posats i seran adscrits a l’àrea específica corres-
ponent.

CAPÍTOL 6
Formació de la Inspecció d’Ensenyament

Article 25
Formació dels inspectors i inspectores d’educació

Per al millor exercici de les funcions que
aquesta Ordre assigna als inspectors i inspecto-
res d’educació i, en conseqüència, per a la con-
tribució de la Inspecció d’Ensenyament a la
qualitat i a la millora del sistema educatiu i als
processos de renovació pedagògica, el Depar-
tament d’Ensenyament durà a terme activitats
formatives per al perfeccionament i actualització
dels inspectors i inspectores en els coneixements
i tècniques generals i especialitzats propis de les
seves funcions.

La formació dels inspectors i inspectores
d’educació és inicial i permanent.

Article 26
Formació inicial

La formació inicial té com a objectiu contri-
buir a l’assoliment dels coneixements i de les
tècniques que configuren el corresponent per-
fil professional, per aquells candidats que han
superat les fases de concurs i d’oposició del pro-
cediment d’accés al cos d’Inspectors d’Educa-
ció. Aquesta formació es farà mitjançant el curs
teoricopràctic que es preveu a la fase de pràc-
tiques del procediment d’accés esmentat i, lle-
vat dels casos que es determinen a l’apartat 4 de
l’article 22 d’aquesta Ordre, té caràcter obliga-
tori i la seva superació és condició necessària per
al nomenament com a funcionari del cos d’Ins-
pectors d’Educació.

Article 27
Formació permanent

27.1 La formació permanent en l’exercici
professional és un dret i un deure per a tots els
inspectors i inspectores d’educació.

27.2 La formació permanent té com a ob-
jectiu el perfeccionament i l’actualització pro-
fessional dels inspectors i inspectores d’educació
en els vessants general i especialitzat de l’exercici
de les seves funcions. Les activitats de formació
permanent es desenvoluparan, preferentment,
en el marc de les inspeccions territorials i de les
àrees específiques.

Aquesta formació ha de respondre a les fina-
litats següents:

Aprofundiment en els coneixements i les tèc-
niques derivats dels objectius i continguts espe-
cífics del pla director.

Actualització professional en relació amb
nous requeriments del sistema educatiu i de la
realitat escolar.

Perfeccionament en el perfil professional.
Les activitats de formació que es deriven dels

requeriments del pla director tenen, en tots els
casos, caràcter obligatori i es realitzen dins l’ho-
rari laboral.

27.3 La formació permanent dels inspectors
i inspectores d’educació es referirà als valors i
a les competències inherents a la funció inspec-
tora, així com als coneixements relatius a les
diferents àrees, matèries, programes, ensenya-
ments i nivells en què s’ordena el sistema edu-
catiu i als corresponents processos d’ensenya-
ment-aprenentatge, a l’organització i gestió de
centres, als models d’avaluació i millora de la
qualitat, a la interculturalitat en l’àmbit escolar,
als procediments administratius, a les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, i a tots
aquells altres aspectes que incideixen en l’edu-
cació.

27.4 La Subdirecció General inclourà en el
pla director un pla específic de formació perma-
nent de la Inspecció d’Ensenyament i es tindrà
en compte la participació dels inspectors i ins-
pectores d’educació en activitats formatives pre-
vistes amb caràcter general pel Departament
d’Ensenyament, així com el seu accés a les con-
vocatòries de llicències per estudis i ajuts indi-
viduals i als programes d’intercanvi d’àmbit
estatal o amb altres països.

27.5 Les activitats de formació permanent
de la Inspecció educativa són de caràcter col·-
lectiu i individual.
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Les activitats de formació permanent de ca-
ràcter col·lectiu -cursos, seminaris, conferències,
sessions d’autoformació i d’altres- i les de caràc-
ter individual -llicències d’estudi, participació en
jornades i congressos, intercanvis i d’altres- han
de contribuir a facilitar el contrast de criteris i
estratègies per a les actuacions, a millorar l’ac-
tuació individual i col·lectiva i a potenciar el
treball en equip.

Article 28
Entitats formadores

Per al desenvolupament dels plans de for-
mació de la Inspecció educativa el Departa-
ment d’Ensenyament podrà establir acords de
col·laboració amb altres Administracions edu-
catives, col·legis professionals i d’altres insti-
tucions i entitats i, preferentment, amb les
Universitats.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament
facilitarà l’assistència dels inspectors i inspecto-
res d’educació a activitats de formació organit-
zades per altres institucions i entitats, que pu-
guin contribuir al millor desenvolupament del
seu exercici professional, sempre que es garan-
teixi una atenció suficient al servei.

Article 29
Reconeixement de la formació

Les activitats del pla de formació permanent
de la Inspecció d’Ensenyament seran reconegu-
des com a mèrit, en la forma que s’estableixi, en
tots els procediments i convocatòries de caràcter
general, promoguts pel Departament d’Ense-
nyament, que incloguin la formació en les cor-
responents condicions o barems de valoració.

En particular, aquestes activitats formatives
tindran un reconeixement específic en els pro-
cediments i convocatòries propis de la Inspec-
ció educativa.

CAPÍTOL 7
Pla director i avaluació de la inspecció d’ense-
nyament

Article 30
Pla director de la Inspecció d’Ensenyament

30.1 Les línies i criteris d’actuació de la Ins-
pecció d’Ensenyament en un període determi-
nat, en el marc de les funcions que té encoma-
nades i d’acord amb les prioritats que estableix
el Departament d’Ensenyament, es concreten
en cada pla director, amb l’objectiu de donar
coherència global a les activitats dels inspectors
i inspectores d’educació que se’n deriven.

El pla director defineix les activitats especí-
fiques de supervisió, assessorament i avaluació
que tots els inspectors i inspectores d’educació
han de dur a terme de forma prioritària en els
centres docents, tant de titularitat pública com
privada, i en els serveis i programes educatius
de Catalunya. A aquests efectes, ha d’establir
criteris, orientacions, metodologia i, si escau, ins-
truments, comuns per a les activitats previstes
que, a l’hora que permetin l’objectiu bàsic de la
millor atenció als centres, serveis i programes,
facilitin l’obtenció de dades amb el grau d’efi-
ciència i homogeneïtat necessaris per a la rea-
lització, en el seu cas, d’estudis i informes de
caràcter global.

30.2 El pla director determina la composició
de les àrees específiques previstes en aquesta

Ordre i defineix els encàrrecs que, en el seu
període de vigència, els correspon dur a terme.

30.3 El pla director determina —per al seu
període de vigència— els àmbits de treball, la
composició dels corresponents equips d’inspec-
tors i inspectores que els integren i els encàrrecs
que se’ls assignen. Excepcionalment, per a la
realització d’encàrrecs d’especial rellevància que
s’originin durant la seva aplicació, el subdirec-
tor/a general de la Inspecció d’Ensenyament pot
determinar àmbits de treball no previstos en el
pla director.

30.4 Els plans directors tindran, normal-
ment, una vigència de cinc anys i inclouran una
temporització de les diferents activitats.

La Subdirecció General de la Inspecció d’En-
senyament, amb la col·laboració de la Comissió
Assessora, establirà els mecanismes periòdics de
revisió del pla director que permetin -durant la
seva vigència- els ajustaments que es considerin
pertinents i l’adequació a noves prioritats que el
Departament d’Ensenyament pugui determinar.

30.5 El desenvolupament del pla director i
el seu major grau de concreció es realitzen mit-
jançant els plans de treball de les inspeccions ter-
ritorials i de les àrees específiques, de caràcter
anual, els quals, tot respectant les prioritats del
pla director, incorporaran, respectivament, les
activitats derivades d’objectius propis del terri-
tori, i aquelles altres que es considerin d’interès
per al sistema educatiu en el marc de l’actuació
especialitzada de la Inspecció d’Ensenyament.

Article 31
Avaluació interna de la Inspecció d’Ensenyament

31.1 Per tal de valorar el grau d’assoliment
dels objectius i la idoneïtat de les actuacions que
es desenvolupen, el pla director de la Inspecció
d’Ensenyament, així com els plans de treball ter-
ritorials i de les àrees específiques, inclouran
mecanismes de seguiment i avaluació.

31.2 L’inspector/a en cap és el responsable
del seguiment i avaluació del pla de treball ter-
ritorial corresponent i de l’elaboració de la
memòria anual de l’activitat de la Inspecció
Territorial, la qual inclourà les actuacions re-
alitzades, el grau d’assoliment dels objectius del
pla i la seva valoració, així com la contribució
dels inspectors i inspectores d’educació del seu
àmbit territorial a l’assoliment d’aquests objec-
tius.

31.3 L’inspector/a coordinador d’àrea espe-
cífica és el responsable del seguiment i avaluació
del pla de treball corresponent i de l’elaboració
de l’informe anual de l’activitat de l’àrea, el qual
inclourà les actuacions realitzades, el grau d’as-
soliment dels objectius del pla i la seva valora-
ció, així com la contribució dels seus membres
a l’assoliment d’aquests objectius.

31.4 El subdirector/a general és el respon-
sable del seguiment i avaluació del pla director
de la Inspecció d’Ensenyament i de l’elabora-
ció de la memòria final relativa a les actuacions
realitzades, al grau d’assoliment dels seus objec-
tius i a la seva valoració.

Així mateix, la Subdirecció General de la
Inspecció d’Ensenyament elabora els informes
i estudis resultants del desenvolupament del pla
director.

Article 32
Avaluació externa de la Inspecció d’Ensenyament

32.1 El Departament d’Ensenyament ava-
luarà el compliment de les funcions encomana-

des a la Inspecció d’Ensenyament, amb la fina-
litat d’afavorir la millora permanent en l’exer-
cici de la inspecció dels centres, serveis i progra-
mes que integren el sistema educatiu i la seva
contribució a la qualitat de l’ensenyament a
Catalunya.

32.2 Aquesta avaluació serà duta a terme
per una comissió constituïda pel secretari/ària
general —que la presidirà— i dos responsables
d’unitats directives del Departament d’Ensenya-
ment, i per dues personalitats rellevants de les
universitats catalanes o d’institucions educati-
ves de prestigi d’àmbit nacional o internacional,
nomenats pel conseller o consellera d’Ensenya-
ment.

La comissió emetrà un informe d’avaluació
referit al grau de compliment de les funcions que
té assignades la Inspecció d’Ensenyament, el
qual podrà incloure propostes relatives a la
millora en la seva organització i funcionament,
i en la formació dels seus membres, que consi-
deri escaients. L’informe s’emetrà en el termi-
ni de sis mesos a partir de l’acabament de la
vigència del pla director que correspongui.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

D’acord amb la disposició transitòria 1 del
Decret 266/2000, als inspectors/es que van ac-
cedir a llocs de treball pels concursos de mèrits
convocats per la Resolució de 22.3.1990 (DOGC
núm. 1274, de 30.3.1990), per l’Ordre de
23.1.1992 (DOGC núm. 1549, de 31.1.1992) i per
la Resolució de 28.7.1995 (DOGC núm. 2803,
de 2.8.1995) i a aquells que van ser adscrits al lloc
de treball per la Resolució de 3.8.1993 (DOGC
núm. de 10/9/93) se’ls podran reconèixer les
especialitats que correspongui segons l’annex 3
i també en aplicació del que estableix l’article
12 d’aquesta Ordre. Així mateix, quan hagin
estat membres d’una àrea específica de treball
de la Inspecció d’Ensenyament —de les previs-
tes al Decret 266/2000, de 31 de juliol, o a l’em-
para del Decret 163/1989, de 23 de juny— du-
rant un període no inferior a dos cursos escolars,
se’ls podrà reconèixer l’especialitat relaciona-
da amb aquesta experiència professional.

A aquests efectes, el secretari/ària general del
Departament d’Ensenyament resoldrà en rela-
ció a les especialitats que es reconeixen a cada
inspector/a, a proposta del subdirector/a general
de la Inspecció d’Ensenyament, escoltades les
persones interessades.

Barcelona, 31 de juliol de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Nombre màxim d’àrees geogràfiques a les dele-
gacions territorials

Barcelona I (ciutat): 5.
Barcelona II (comarques): 8.
Baix Llobregat-Anoia: 4.
Vallès Occidental: 3.
Girona: 3.
Lleida: 3.
Tarragona: 3.
Terres de l’Ebre: 1.
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ANNEX 2

Correspondència de les especialitats dels cossos de professors i de mestres
amb les especialitats de la Inspecció d’acord amb el Decret 266/2000

Cos de professors Inspecció segons
d’ensenyament secundari el Decret 266/2000

Alemany ................................................. Llengües estrangeres
Anglès ..................................................... Llengües estrangeres
Biologia i geologia ................................. Ciències de la naturalesa
Dibuix ..................................................... Educació artística
Economia ............................................... Ciències socials
Educació física ....................................... Educació física
Filosofia .................................................. Ciències socials
Física i química ...................................... Ciències de la naturalesa
Francès .................................................... Llengües estrangeres
Geografia i història ................................ Ciències socials
Grec ........................................................ Llengua
Italià ........................................................ Llengües estrangeres
Llatí ......................................................... Llengua
Llengua castellana i literatura .............. Llengua
Llengua catalana i literatura ................. Llengua
Llengües oficials d’altres C.A.
de l’Estat ................................................. Llengua
Matemàtiques ........................................ Matemàtiques
Música ..................................................... Educació artística
Portuguès ................................................ Llengües estrangeres
Psicologia i pedagogia ........................... Atenció a la diversitat i orientació
Tecnologia .............................................. Tecnologia
Especialitats corresponents a la
Formació professional específica ......... Formació professional específica

Cos de professors tècnics Inspecció segons
de formació professional el Decret 266/2000

Totes les especialitats d’aquest cos ...... Formació professional específica

Cos de professors
i cos de mestres Inspecció segons
de taller d’arts plàstiques i disseny el Decret 266/2000

Matemàtiques ........................................ Matemàtiques
Dret usual ............................................... Ciències socials
Totes les altres especialitats .................. Educació artística

Cos de professors
i cos de catedràtics Inspecció segons
de de música i arts escèniques el Decret 266/2000

Totes les especialitats ............................ Educació artística

Cos de professors d’escoles Inspecció segons
oficials d’idiomes el Decret 266/2000

Català ...................................................... Llengua
Espanyol per a estrangers ..................... Llengua
Llengües oficials d’altres C.A.
de l’Estat ................................................. Llengua
La resta d’especialitats .......................... Llengües estrangeres

Inspecció segons
Cos de mestres el Decret 266/2000

Educació infantil .................................... Educació infantil
Audició i llenguatge .............................. Atenció a la diversitat i orientació
Educació especial .................................. Atenció a la diversitat i orientació
Educació primària, anglès .................... Llengües estrangeres
Educació primària, educació física ...... Educació física
Educació primària, francès ................... Llengües estrangeres
Educació primària, música ................... Educació artística
Educació primària, procedent
del cos de professors d’EGB,
amb l’especialitat de ciències socials ... Ciències socials
Educació primària, procedent
del cos de professors d’EGB,
amb les especialitats de filologia
o llengua castellana ............................... Llengua

Cos de professors Inspecció segons
d’ensenyament secundari el Decret 266/2000

Educació primària procedent
del cos de professors d’EGB,
amb les especialitats de filologia
o llengua catalana .................................. Llengua
Educació primària procedent
del cos de professors d’EGB,
amb l’especialitat de matemàtiques
i ciències naturals ................................... Matemàtiques i Ciències

de la naturalesa

ANNEX 3

Correspondència entre la tipologia dels llocs de treball caracteritzats per
l’Ordre de 23 de gener de 1992 i les especialitats del Decret 266/2000

C=Codi.

C Tipologia del lloc de treball Especialitats del Decret 266/2000

A Pedagogia terapèutica ................. Atenció a la diversitat i orientació
AA Àrea Tecnològica

de serveis assistencials
i socials .......................................... Formació professional específica

AB Àrea Tecnològica
de la comunicació gràfica
i audiovisual .................................. Formació professional específica

i Tecnologia
AC Àrea de la Transició al món

laboral ........................................... Formació professional específica
AD Educació visual i plàstica ............ Educació artística
AE Organització escolar .................... Organització de centres
AF Orientació ..................................... Atenció a la diversitat i orientació
B Audició i llenguatge .................... Atenció a la diversitat i orientació
C Educació infantil .......................... Educació infantil
D Llengua ......................................... Llengua
E Llengua i anglès ........................... Llengües estrangeres
F Llengua i francès .......................... Llengües estrangeres
G Matemàtiques i ciències

de la naturalesa ............................ Matemàtiques i Ciències
de la Naturalesa

H Ciències socials ............................ Ciències socials
I Educació física ............................. Educació física
J Llengua i literatura

catalana ......................................... Llengua
K Llengua i literatura

castellana ...................................... Llengua
L Llengües clàssiques ..................... Llengua
M Anglès ........................................... Llengües estrangeres
N Francès .......................................... Llengües estrangeres
O Música ........................................... Educació artística
P Geografia, història i formació

humanística .................................. Ciències socials
Q Filosofia ........................................ Ciències socials
R Matemàtiques .............................. Matemàtiques
S Física i química ............................. Ciències de la naturalesa
T Ciències naturals .......................... Ciències de la naturalesa
U Dibuix ........................................... Educació artística
V Educació física i esportiva .......... Educació física
X Àrea Tecnològica

administrativa
i de gestió ...................................... Formació professional específica

Y Àrea Tecnològica
industrial ....................................... Formació professional específica

i  Tecnologia
Z Àrea Tecnològica

del sector
primari .......................................... Formació professional específica

i Tecnologia
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ANNEX 4

Temari B

I. Part general

Tema 1
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Com-

petències educatives de la Generalitat de Cata-
lunya.

Tema 2
Estructura del Departament d’Ensenyament.

Òrgans centrals i territorials i les seves funcions.

Tema 3
Òrgans de participació i consulta. Consell

Escolar de Catalunya. Consells escolars territo-
rials. Consells escolars municipals. Consells
escolars dels centres docents.

Tema 4
La Funció Pública de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya. La funció pública
docent. Incompatibilitats. Situacions adminis-
tratives. Llicències i permisos.

Tema 5
El règim jurídic de les Administracions pú-

bliques i del Procediment Administratiu Comú.
El règim jurídic de l’Administració pública de
la Generalitat de Catalunya.

Tema 6
Règim disciplinari del personal al servei de

l’administració pública de Catalunya. La potes-
tat sancionadora de l’administració en relació
als centres privats.

Tema 7
La Llei de política lingüística de la Genera-

litat de Catalunya. Aplicació a l’ensenyament
no universitari.

Tema 8
Règim d’admissió de l’alumnat als centres

docents no universitaris de Catalunya. L’esco-
larització de l’alumnat amb necessitats educa-
tives especials.

Tema 9
Drets i deures de l’alumnat dels centres de

nivell no universitari de Catalunya. La media-
ció escolar com a estratègia en la gestió de con-
flictes.

Tema 10
La Inspecció d’Ensenyament a Catalunya.

Organització. Funcions i exercici de la funció ins-
pectora.

Tema 11
Els principals corrents pedagògics a Cata-

lunya des de l’inici del segle XX.

Tema 12
Les competències bàsiques en l’ensenyament

obligatori.

Tema 13
L’ordenació de l’educació infantil a Cata-

lunya. Estructura. Disseny curricular. Avalua-
ció de l’alumnat.

Tema 14
L’ordenació de l’educació primària a Cata-

lunya. Estructura. Disseny curricular. Avalua-
ció de l’alumnat.

Tema 15
L’ordenació de l’educació secundària obliga-

tòria a Catalunya. Estructura. Disseny curricular.
Avaluació de l’alumnat.

Tema 16
L’ordenació del batxillerat a Catalunya. Estruc-

tura. Disseny curricular. Avaluació de l’alumnat.

Tema 17
L’ordenació de la formació professional es-

pecífica a Catalunya. Estructura. Accés de
l’alumnat. Disseny curricular. Formació en cen-
tres de treball. Avaluació de l’alumnat.

Tema 18
L’ordenació dels ensenyaments artístics a

Catalunya: música, dansa i art dramàtic. Estruc-
tura. Accés de l’alumnat. Disseny curricular.
Avaluació de l’alumnat.

Tema 19
L’ordenació dels ensenyaments d’arts plàsti-

ques i disseny a Catalunya. Estructura. Accés de
l’alumnat. Disseny curricular. Formació en cen-
tres de treball, estudis o tallers. Avaluació de
l’alumnat.

Tema 20
L’ordenació dels ensenyaments d’idiomes a

Catalunya. Estructura. Accés. Disseny curricu-
lar. Avaluació de l’alumnat.

Tema 21
El tractament curricular dels continguts trans-

versals i l’educació dels valors a Catalunya.

Tema 22
El règim jurídic de creació, autorització,

modificació i supressió dels centres docents no
universitaris a Catalunya. Règim de concerts
educatius.

Tema 23
Prevenció de riscos laborals en els centres

docents. Salut i seguretat. Plans d’emergència.

Tema 24
El reglament orgànic dels centres docents

públics que imparteixen educació infantil i pri-
mària a Catalunya. Organització i funcionament.
Òrgans de govern i de coordinació. Competèn-
cies.

Tema 25
El reglament orgànic dels centres docents

públics que imparteixen educació secundària i
formació professional de grau superior a Ca-
talunya. Organització i funcionament. Òrgans
de govern i de coordinació. Competències.

Tema 26
Organització i funcionament dels centres que

imparteixen ensenyaments de règim especial.
Òrgans de govern i de coordinació.

Tema 27
Òrgans de govern i de coordinació dels cen-

tres docents privats acollits al règim de concerts
educatius.

Tema 28
L’atenció educativa en el medi rural a

Catalunya. Zones escolars rurals.

Tema 29
Documents de gestió i de planificació dels

centres docents de nivell no universitari a
Catalunya.

Tema 30
L’acció tutorial i l’orientació en els centres

docents de Catalunya. El pla d’acció tutorial.

Tema 31
L’atenció a la diversitat de l’alumnat a Ca-

talunya. Adaptacions i modificacions del cur-

rículum. Estratègies organitzatives. L’atenció
educativa en centres i aules d’educació espe-
cial.

Tema 32
Educació i immigració. Diversitat cultural.

Educació intercultural.

Tema 33
Les tecnologies de la informació i de la comu-

nicació en el procés d’ensenyament-aprenentat-
ge. La xarxa telemàtica educativa de Catalunya.

Tema 34
Els serveis i programes educatius a Catalunya.

Organització i funcionament.

Tema 35
La formació permanent del professorat a

Catalunya.

Tema 36
La formació de les persones adultes a Ca-

talunya. Centres i aules de formació d’adults.
Les aules d’autoformació. L’ensenyament a
distància. Els programes de garantia social.

Tema 37
L’avaluació com a factor de qualitat. Models

i estratègies d’avaluació. L’avaluació interna i
externa dels centres docents. Indicadors de
qualitat.

Tema 38
L’avaluació del professorat. Avaluació de la

funció directiva. Avaluació de la pràctica docent.
Acreditació per a l’exercici de la direcció dels
centres públics a Catalunya.

Tema 39
L’avaluació dels programes i serveis educa-

tius a Catalunya.

Tema 40
L’avaluació del sistema educatiu a Catalunya.

El Consell Superior d’Avaluació.

II. Part d’especialitat

Atenció a la diversitat i orientació

Tema 1
L’orientació com a activitat educativa a

Catalunya. Principis bàsics. Tècniques i estra-
tègies.

Tema 2
L’acció tutorial a Catalunya. La tutoria com

a funció docent. Elements i criteris per a l’ela-
boració del pla d’acció tutorial.

Tema 3
L’atenció a l’alumnat amb necessitats educa-

tives especials. Evolució de la resposta educa-
tiva per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials. Modalitats d’escolarització d’aquest
alumnat.

Tema 4
L’escolarització d’alumnes en centres d’edu-

cació especial a Catalunya. Tipologia de centres.
Agrupament de l’alumnat. Requisits mínims de
les unitats i centres d’educació especial. Recur-
sos personals.

Tema 5
Atenció a l’alumnat nouvingut a Catalunya.

Plans d’acollida. Estratègies per a l’educació en
la interculturalitat.
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Tema 6
Serveis i recursos educatius a Catalunya per

a l’atenció a la diversitat.

Tema 7
Elements per a l’avaluació i la supervisió de

les estratègies d’atenció a la diversitat.

Organització de centres

Tema 1
El centre escolar com a sistema. Models d’or-

ganització escolar.

Tema 2
La funció directiva en els centres docents.

Òrgans i models de direcció. Autonomia orga-
nitzativa i de gestió. Projectes de gestió.

Tema 3
La gestió dels recursos en els centres docents.

Recursos humans. Recursos materials i econò-
mics.

Tema 4
La gestió de l’acció educativa a l’aula. Plani-

ficació i programació didàctica. Característiques
psicopedagògiques i metodològiques en les di-
ferents etapes educatives.

Tema 5
Gestió de l’activitat econòmica i administra-

tiva dels centres docents. Organització de la se-
cretaria.

Tema 6
La innovació educativa a Catalunya. Projectes

d’innovació. Programes educatius a la Unió Eu-
ropea.

Tema 7
Elements per a l’avaluació i la supervisió de

la gestió dels centres docents i de la funció di-
rectiva.

Formació professional específica

Tema 1
La formació professional a Catalunya: fina-

litat, components, organització i objectius. Accés
de l’alumnat a la formació professional especí-
fica: modalitats i requisits.

Tema 2
L’ordenació curricular dels cicles formatius

de formació professional específica a Catalunya.
Distribució i organització dels continguts. Pro-
gramació dels crèdits.

Tema 3
Els cicles formatius de formació professional

específica a Catalunya. Famílies professionals.
Perfils i competències professionals. Capacitats
clau. Camps professionals.

Tema 4
Estratègies metodològiques a la formació

professional específica. L’orientació de l’alumnat
i l’acció tutorial. Decisions sobre l’avaluació.
L’avaluació de l’alumnat. Qualificació i acredi-
tació dels cicles formatius.

Tema 5
La formació pràctica en centres de treball a

Catalunya. Finalitat i objectius. Programació de
la formació pràctica en centres de treball. Ac-
cés, seguiment i avaluació. Exempció de la For-
mació en Centres de Treball.

Tema 6
Altres modalitats de formació i la seva inter-

relació amb els subsistemes de la formació pro-
fessional a Catalunya. El Consell Català de la
Formació Professional.

Tema 7
Elements per a l’avaluació i la supervisió de

l’acció educativa en la formació professional es-
pecífica.

Educació infantil

Tema 1
L’ordenació curricular de l’etapa d’educació

infantil a Catalunya. Capacitats a assolir per
l’alumnat en l’etapa d’educació infantil. Orga-
nització del currículum i del procés d’avaluació.

Tema 2
Procés d’ensenyament-aprenentatge a l’edu-

cació infantil. Característiques evolutives dels
nens i nenes de 0 a 6 anys. Estratègies metodo-
lògiques i d’avaluació.

Tema 3
Estratègies i recursos didàctics a l’etapa

d’educació infantil. Les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació com a eina didàctica en
els processos d’ensenyament-aprenentatge.

Tema 4
Els centres d’educació infantil a Catalunya.

Tipologies i requisits mínims dels centres. Pro-
fessorat i personal educador.

Tema 5
L’atenció als nens i nenes al primer cicle

d’educació infantil. Agrupaments de l’alumnat.
Estratègies didàctiques. Intervenció interacti-
va amb l’alumnat, les famílies i l’equip docent.

Tema 6
L’atenció als nens i nenes al segon cicle d’edu-

cació infantil. Processos d’ensenyament-apre-
nentatge. Estratègies didàctiques i d’avaluació.

Tema 7
Elements per a l’avaluació i la supervisió de

l’acció educativa a l’educació infantil.

Àrees curriculars

(per a cadascuna de les vuit especialitats de la
Inspecció relacionades amb àrees de coneixe-
ment que es determinen a l’apartat a de l’arti-
cle 12 del Decret 266/2000)

Tema 1
L’ordenació del currículum de les àrees o

matèries de l’especialitat en les diferents etapes
educatives.

Tema 2
Característiques de la didàctica de les àrees

o matèries de l’especialitat. Fonaments psico-
pedagògics del seu aprenentatge i principis
metodològics.

Tema 3
Estratègies i recursos didàctics per a l’ense-

nyament de les àrees vinculades a l’especialitat
en l’ensenyament obligatori. Avaluació de
l’alumnat.

Tema 4
Estratègies i recursos didàctics per a l’ense-

nyament de les matèries vinculades a l’especi-
alitat en l’ensenyament postobligatori. Avalu-
ació de l’alumnat.

Tema 5
Tractament interdisciplinar i tractament dels

coneixements transversals en l’especialitat.

Tema 6
L’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació en l’ensenyament-aprenentatge de
les àrees o matèries de l’especialitat.

Tema 7
Elements per a l’avaluació i la supervisió de

l’acció educativa en les àrees o matèries de l’es-
pecialitat.

(02.210.083)

*



DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ENS/2286/2002, d’1 d’agost, de modificació de
la Resolució de 9 de febrer de 2001, per la qual
es fan públiques les relacions d’alumnes aprovats
en cursos d’especialització i d’habilitació per al
professorat realitzats a diverses universitats, ins-
tituts i al Conservatori Superior de Música del
Liceu.

Mitjançant la Resolució de 9 de febrer de 2001
(DOGC núm. 3332, de 21.2.2001) es va fer pú-
blica la relació d’alumnes aprovats en diversos
cursos d’especialització i d’habilitació per al
professorat realitzats a diverses universitats,
instituts i al Conservatori Superior de Música del
Liceu.

Atès que una de les institucions organitzado-
res de dos dels cursos ha presentat nova docu-
mentació, cal procedir a la modificació de la llista
d’aprovats que es va fer pública per la resolu-
ció esmentada.

Per aquest motiu,

RESOLC:

—1 Modificar la Resolució de 9 de febrer de
2001, per la qual es fan públiques les relacions
d’alumnes aprovats en cursos d’especialització
i d’habilitació per al professorat realitzats a di-
verses universitats, instituts i al Conservatori
Superior de Música del Liceu, en el sentit d’in-
cloure al seu annex, postgrau en formació d’es-
pecialistes en educació musical (promoció 1997-
1999), Universitat Ramon Llull i Secretariat de
l’Escola Cristiana de Catalunya, el professor
següent:

Cognoms i nom: Llongueras Morera, Carles.
DNI: 39164188.

—2 Modificar la Resolució de 9 de febrer de
2001, per la qual es fan públiques les relacions
d’alumnes aprovats en cursos d’especialització
i d’habilitació per al professorat realitzats a di-
verses universitats, instituts i al Conservatori
Superior de Música del Liceu, en el sentit d’in-
cloure al seu annex, postgrau en formació d’es-
pecialistes en educació especial: pedagogia te-
rapèutica (promoció 1997-1999), Universitat
Ramon Llull i Secretariat de l’Escola Cristiana
de Catalunya, el professor següent:

Cognoms i nom: Real Rodríguez, María Dolores.
DNI: 33793744.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment

administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

P. D. (Resolució de 9.7.1997, DOGC de 30.7.1997)

PERE SOLÀ I MONTSERRAT

Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(02.207.068)

*

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

RESOLUCIÓ
UNI/2292/2002, de 17 de juliol, de convocatòria
de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió del lloc de responsable d’anàlisi i pro-
gramació del Gabinet Tècnic de la Secretaria Ge-
neral del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (convocatòria de pro-
visió núm. UR/014/2002).

D’acord amb el que preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, i altres dis-
posicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de responsable
d’anàlisi i programació del Gabinet Tècnic de
la Secretaria General del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació, i
vista la proposta del titular de l’òrgan directiu
per a la seva provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de
personal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat i la descripció del lloc de treball a pro-
veir, inclosa en el manual d’organització d’aquest
Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest
Departament ha dut a terme el tràmit d’inter-
venció corresponent;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i ca-
pacitats per a la provisió del lloc de responsable
d’anàlisi i programació del Gabinet Tècnic de la
Secretaria General del Departament d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació (con-
vocatòria de provisió núm. UR/014/02), que es
detalla a l’annex 2.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, els interessats poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició da-
vant el conseller d’Universitats, Recerca i Soci-
etat de la Informació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, o po-
testativament el corresponent al seu domicili,
d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, d’acord amb l’article
46 en relació amb els articles 8.2 i 14 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.
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