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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE
ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula
la formació pràctica a centres de treball i els con-
venis de col·laboració amb empreses i entitats.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, estableix
a l’article 34 que en el disseny i planificació de
la formació professional específica es fomentarà
la participació dels agents socials; que la seva
programació tindrà en compte l’entorn socioe-
conòmic dels centres docents en què s’hagin
d’impartir, així com les necessitats i possibilitats
del seu desenvolupament; que el currículum dels
ensenyaments de formació professional especí-
fica inclourà una fase de formació pràctica en
els centres de treball , de la qual podran quedar
totalment o parcialment exempts els qui hagin
acreditat l’experiència professional; i que les
administracions educatives arbitraran, amb
aquesta finalitat, els mitjans necessaris per in-
corporar les empreses i institucions al desenvo-
lupament d’aquests ensenyaments. A més, la
mateixa Llei orgànica estableix a l’article 27 que
el batxillerat s’organitzarà en matèries comunes,
matèries pròpies de cada modalitat i matèries
optatives, i que les primeres contribuiran a la
formació general de l’alumnat i les restants li
proporcionaran una formació més especialitzada
i el prepararan i orientaran cap a estudis poste-
riors o a l’activitat professional, i que el currí-
culum de les matèries optatives podrà incloure
una fase de formació pràctica fora del centre.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de formació professional específica a
Catalunya, fixa a l’article 8 que el currículum dels
cicles formatius inclourà un mòdul de formació
pràctica en centres de treball, amb la finalitat de
complementar l’adquisició per l’alumnat la com-
petència professional que s’assoleix en el cen-
tre educatiu, per tal d’avaluar els aspectes més
rellevants de la competència professional adqui-
rida per l’alumnat; i que el Departament d’En-
senyament efectuarà els acords i convenis amb
les empreses i institucions per tal de facilitar la
realització d’aquest mòdul de formació pràcti-
ca en centres de treball.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels cicles
de formació específica d’arts plàstiques i disseny
de Catalunya i se’n regulen els requisits d’accés,
fixa a l’article 14 que els currículums inclouran
fases de formació pràctica en empreses, estudis
o tallers, amb la finalitat de completar els conei-
xements, habilitats i destreses dels mòduls que
els integren, i de contribuir a la qualificació i
competència professional del l’alumnat i a la
comprensió de les relacions laborals.

Igualment, el Decret 82/1996, de 5 de març,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenya-
ments del batxillerat, fixa a l’article 16.4 que,
entre les matèries optatives del centre, s’haurà
d’ofertar una estada a l’empresa, i que aques-
ta estada tindrà una durada d’unes 70 hores.

I per tal de regular les pautes d’actuació per
a la concreció de les pràctiques en alternança en
els ensenyaments secundaris, així com el marc
de concertació amb els estaments representatius
dels diversos sectors professionals, ja l’any 1990
el Departament d’Ensenyament va dictar l’Or-
dre de 5 de febrer de 1990, per la qual s’estableix

el nou model de conveni per a la realització de
les citades pràctiques en alternança i es fixen les
normes d’actuació en aquest respecte.

Així mateix, els programes de garantia social
autoritzats pel Departament d’Ensenyament pre-
veuen, a l’àmbit de la formació professionalitza-
dora, la realització de formació pràctica en em-
preses o centres de treball, que té per finalitat
dotar l’alumnat d’unes capacitats professionals
en un camp concret que li permeti desenvolupar
activitats laborals de limitada complexitat.

Tenint en compte l’experiència profitosa
d’aquests darrers anys, en els quals el Departa-
ment d’Ensenyament ha subscrit acords i con-
venis amb empreses, entitats i institucions amb
la finalitat de garantir la realització de la forma-
ció pràctica en les empreses, cal regular aquesta
formació pràctica en els centres de treball i es-
tablir els mecanismes que facilitin una tramitació
més àgil i eficaç dels convenis per a la seva re-
alització, i que fomentin la seva generalització.

En conseqüència, a proposta de la Direcció
General de Formació Professional, d’acord amb
el dictamen del Consell Escolar de Catalunya,
efectuat el tràmit sindical, i d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
Aquesta Ordre regula la realització de la for-

mació pràctica en centres de treball, per part del
l’alumnat del batxillerat, de la formació profes-
sional i d’altres programes formatius organitzats
o autoritzats pel Departament d’Ensenyament,
que incloguin en el seu programa de continguts
la realització de formació pràctica en centres de
treball, així com les condicions per a l’establi-
ment dels convenis de col·laboració amb empre-
ses i entitats, i estableix el model del document
que formalitza aquests convenis per a la realit-
zació de la formació pràctica.

Article 2
Són pràctiques formatives les realitzades per

l’alumnat en el crèdit de formació en centres de
treball dels cicles formatius de la formació pro-
fessional específica, la fase de formació pràcti-
ca en empreses, estudis o tallers dels cicles de
formació específica d’arts plàstiques i disseny,
la matèria optativa d’estada a l’empresa de
l’alumnat de batxillerat i la formació pràctica
realitzada per l’alumnat d’altres programes for-
matius, organitzats o autoritzats pel Departa-
ment d’Ensenyament.

Article 3
La formació pràctica s’orientarà a completar

el coneixement i les competències de l’alumnat
adquirides en l’àmbit acadèmic, i li donarà a
conèixer la realitat del món productiu per tal
d’enfocar el seu projecte de futur professional
i millorar les seves possibilitats d’inserció pro-
fessional, i específicament per a cada ensenya-
ment o programa formatiu, aconseguir els ob-
jectius fixats per a aquesta formació en els
currículums dels cicles formatius de la formació
professional específica, dels cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny, i dels en-
senyaments de batxillerat, així com en els objec-
tius fixats en la resta de programes formatius

organitzats o autoritzats pel Departament d’En-
senyament.

Article 4
4.1 La formació pràctica es podrà realitzar

en un o més períodes. Com a norma general es
podran realitzar fins a un màxim de 4 hores di-
àries sense sobrepassar les 20 hores setmanals.
En els ensenyaments secundaris i en la forma-
ció professional, en aquells períodes en què
l’alumnat no hagi de realitzar activitat lectiva en
el centre, es podran realitzar fins a 7 hores di-
àries sense ultrapassar les 35 hores setmanals.

4.2 L’alumnat podrà sol·licitar al centre do-
cent ampliar la durada de la formació pràctica
més enllà de les hores previstes en el currículum
corresponent o en el programa formatiu. Els
centres docents, d’acord amb l’empresa o entitat
col·laboradora i la conformitat de l’alumne/a,
podran resoldre l’ampliació de la durada de la
formació pràctica fins a un 20% més enllà de les
hores previstes en el currículum corresponent
o programa formatiu, si es valora necessari per
completar l’assoliment dels objectius d’aques-
ta formació i sempre i quan no interfereixi en el
desenvolupament ordinari de l’horari lectiu del
centre. La durada d’aquesta formació pràctica
addicional no podrà sobrepassar els límits ho-
raris que estableix l’article 4.1.

Article 5
5.1 El contingut i desplegament de la forma-

ció pràctica en centres de treball estaran sota la
immediata valoració, supervisió i seguiment del
centre docent, amb la participació de l’empre-
sa o entitat col·laboradora.

5.2 El seguiment de la formació pràctica de
l’alumnat serà realitzat pel/per la tutor/a de
pràctiques del corresponent centre docent, mit-
jançant visites periòdiques al centre de treball
on l’alumnat realitzi la formació pràctica o per
altres mitjans que facilitin la comunicació amb
l’empresa o entitat col·laboradora. El/La tutor/
a de pràctiques haurà de vetllar perquè l’empre-
sa o entitat col·laboradora assigni una persona
responsable de pràctiques d’entre el seu perso-
nal, que garanteixi el desenvolupament normal
del pla d’activitats acordat i el compliment de
les normes de seguretat i salut laboral.

5.3 La planificació, supervisió, seguiment i
avaluació de la formació pràctica es farà d’acord
amb les directrius fixades en els projectes i pro-
gramacions curriculars que despleguin el currí-
culum dels ensenyaments o programes forma-
tius corresponents.

Article 6
6.1 Els centres docents hauran de vetllar pel

desenvolupament correcte de la formació pràc-
tica en empreses o entitats col·laboradores i, amb
aquesta finalitat, dedicaran el temps i els mitjans
necessaris per garantir-ne el seu seguiment

6.2 En el cas dels centres docents la titula-
ritat dels quals correspon al Departament d’En-
senyament, les hores de dedicació del professo-
rat per al seguiment de la formació pràctica
queda regulada, per a cada curs escolar, en la
resolució que dóna instruccions per a l’organit-
zació i funcionament dels centres docents d’en-
senyament secundari de Catalunya.

Article 7
7.1 El pla d’activitats a desenvolupar per

l’alumnat en l’empresa o entitat col·laboradora
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serà determinat conjuntament pel/per la tutor/
a de pràctiques del centre docent i la persona res-
ponsable de l’empresa o entitat col·laboradora,
previ a l’inici de les pràctiques. Aquest pla d’ac-
tivitats es reflectirà en el quadern de pràctiques.

7.2 El quadern de pràctiques serà part in-
tegrant de la documentació del conveni de col·la-
boració. Aquest quadern haurà d’incloure les
dades essencials del conveni, el pla d’activitats,
els comunicats que faci l’alumnat, el/la tutor/a
i la persona responsable de la formació de
l’alumnat en el centre de treball sobre l’evolu-
ció, seguiment i incidències de les activitats re-
alitzades, la certificació de l’assistència i l’infor-
me del responsable d’aquesta formació en el
centre de treball.

7.3 En el cas del crèdit de formació en cen-
tres de treball dels cicles formatius de formació
professional específica, de la fase de formació
pràctica en empreses, estudis o tallers dels en-
senyaments d’arts plàstiques i disseny, i en la
matèria optativa d’estada a l’empresa del bat-
xillerat, i en la formació pràctica realitzada per
l’alumnat d’altres programes formatius, organit-
zats o autoritzats pel Departament d’Ensenya-
ment, la informació recollida en el quadern ser-
virà per orientar l’avaluació final d’aquesta
formació.

En acabar el període de formació pràctica de
cada alumne/a, la junta d’avaluació determinarà
l’avaluació final, tenint en compte l’informe del/
de la tutor/a de pràctiques del centre docent, de
la persona responsable de formació de l’empresa
o entitat col·laboradora i la informació recolli-
da en el quadern de pràctiques. La qualificació
del crèdit de formació en centres de treball de
la formació professional específica i de la fase
de formació pràctica en empreses, estudis o ta-
llers dels ensenyaments d’arts plàstiques i dis-
seny serà d’apte o no apte i la de la matèria
optativa d’estada a l’empresa en el batxillerat
serà numèrica.

7.4 Finalitzada la formació pràctica, el
Servei de Relacions Escola-Empresa de la Di-
recció General de Formació Professional do-
narà el vist-i-plau al quadern de pràctiques per
tal d’acreditar el contingut de la formació
pràctica realitzada en el centre de treball, als
efectes de donar-li validesa davant les empre-
ses o entitats a les quals s’adreci l’alumnat per
cercar feina, un cop acabats els ensenyaments
corresponents i, així, facilitar la seva inserció
laboral.

Article 8
8.1 El/La tutor/a de pràctiques i la perso-

na responsable de l’empresa o entitat col·labo-
radora tindran en compte la valoració que
l’alumnat fa de la formació pràctica en el centre
de treball, per tal de garantir-ne la seva idone-
ïtat. Aquesta valoració es reflectirà en el qua-
dern de pràctiques.

8.2 L’avaluació de la matèria optativa d’es-
tada a l’empresa en el batxillerat, del crèdit de
formació en centres de treball de la formació
professional específica i de la fase de formació
pràctica en empreses, estudis o tallers dels en-
senyaments d’arts plàstiques i disseny, així com
l’avaluació de la formació pràctica en centres de
treball de programes organitzats o autoritzats
pel Departament d’Ensenyament, serà contínua
durant el període de pràctiques de l’alumnat a
l’empresa.

Article 9
La formació pràctica, per la seva condició de

part integrant del currículum o del programa for-
matiu, en cap supòsit implicarà relació laboral
o de servei retribuït entre l’alumnat i l’empre-
sa o entitat col·laboradora.

Article 10
La coordinació, planificació i seguiment dels

convenis de col·laboració és competència de la
Direcció General de Formació Professional,
que, mitjançant el Servei de Relacions Escola-
Empresa, donarà instruccions específiques als
centres docents per a la gestió dels convenis, i
orientarà i donarà suport als tutors/es de les
pràctiques en el desenvolupament de la seva
tasca i en l’establiment de relacions amb les
empreses o entitats col·laboradores.

Article 11
11.1 El conveni de col·laboració és el docu-

ment que formalitza la formació pràctica de
l’alumnat en centres de treball.

11.2 Els convenis de col·laboració per a la
realització de la formació pràctica s’haurà de for-
malitzar pel procediment i amb els criteris es-
tablerts pel Departament d’Ensenyament en el
model normalitzat que consta a l’annex d’aques-
ta Ordre.

Article 12
12.1 Podran formalitzar els convenis de col·-

laboració per a la realització de la formació
pràctica, d’una banda, els centres docents públics
i privats de Catalunya que imparteixen cicles
formatius de la formació professional específica,
cicles de formació específica d’arts plàstiques i
disseny, batxillerat o programes formatius orga-
nitzats pel Departament d’Ensenyament, així
com d’altres entitats que imparteixin programes
formatius autoritzats per aquest mateix Depar-
tament, i d’altra, les empreses i les entitats col·-
laboradores que acullin l’alumnat.

12.2 Els convenis de col·laboració, que hau-
ran d’estar autoritzats pel Departament d’En-
senyament abans de l’inici de les pràctiques,
seran signats per la direcció del centre docent
o per la persona responsable de l’entitat que
imparteix els esmentats programes formatius,
i el/la representant legal de l’empresa o de l’en-
titat col·laboradora i per l’alumna/a.

12.3 Una vegada autoritzats, el Departa-
ment d’Ensenyament atorgarà a cada conveni
de col·laboració un número de registre.

Article 13
Les empreses i entitats col·laboradores que

acullin alumnat en formació pràctica hauran de
pertànyer a organitzacions que hagin signat un
conveni marc amb el Departament d’Ensenya-
ment per a la realització de la formació pràcti-
ca en centres de treball, d’acord amb els termes
establerts en aquest conveni. El Departament
d’Ensenyament establirà els mecanismes neces-
saris per garantir que les empreses i entitats
col·laboradores compleixin les normes laborals,
i reuneixen les condicions per acollir alumnat en
pràctiques.

Article 14
14.1 Es podran formalitzar els convenis de

col·laboració sempre que en el moment de la
seva signatura l’alumnat sigui major de 16 anys
i estigui realitzant cicles formatius de la formació

professional específica, cicles de formació espe-
cífica d’arts plàstiques i disseny, batxillerat o
d’altres programes formatius organitzats o au-
toritzats pel Departament d’Ensenyament.

També es podran formalitzar convenis de
col·laboració per a l’alumnat, major de 16
anys, d’altres països, que participin en algun
programa formatiu de mobilitat d’alumnat en
l’àmbit europeu o internacional i en el marc
de la col·laboració entre centres educatius de
l’àmbit territorial de Catalunya i centres edu-
catius de la Unió Europea o d’altres països per
a la realització de formació pràctica en cen-
tres de treball. En aquest cas hauran de garan-
tir i justificar que tenen coberta l’asseguran-
ça d’assistència sanitària en cas d’accidents en
la realització de la formació pràctica i de res-
ponsabilitat civil.

14.2 En qualsevol cas, serà requisit per a la
validesa del conveni de col·laboració l’anuèn-
cia de l’alumne/a o, en cas de minoria d’edat, del
pare o mare o tutor/a. El nom i la signatura
d’aquest o d’aquests s’incorporaran al conveni.

Article 15
15.1 El conveni de col·laboració s’extingi-

rà en els supòsits següents:
a) Per l’expiració del temps de vigència.
b) Per la baixa de l’alumne/a matriculat/ada

en el centre docent o inscrit/a a l’entitat que im-
parteix programes formatius organitzats o au-
toritzats pel Departament d’Ensenyament.

c) Per mutu acord de les parts.
d) Per denúncia d’una de les parts. En cas de

denúncia per part del centre docent o entitat
col·laboradora, cal proposta raonada del/de la
tutor/a de pràctiques, escoltat l’equip docent.

e) Les generals establertes a la legislació vi-
gent.

15.2 No serà vàlid cap conveni amb esme-
nes. Aquesta validesa es podrà salvar amb la sig-
natura de les parts signants.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 El Departament d’Ensenyament dictarà,
per a cada curs escolar, instruccions d’aplicació
concretes per a l’organització i el funcionament
dels centres docents d’educació secundària, i ins-
truccions específiques en el cas de programes or-
ganitzats o autoritzats pel Departament d’En-
senyament, per tal d’adaptar en cada moment
la realització de la formació pràctica al que dis-
posa aquesta Ordre.

—2 La Direcció General de Formació Profes-
sional podrà autoritzar les distribucions horà-
ries d’aquelles jornades i/o setmanes de la for-
mació pràctica que, per les característiques es-
pecials dels sector productiu, requereixin d’una
distribució horària especial, a petició escrita i
raonada del centre docent o de l’entitat que
imparteix un programa formatiu autoritzat pel
Departament d’Ensenyament.

—3 El Departament d’Ensenyament establirà
els models normalitzats dels quaderns de pràc-
tiques per a cada cicle formatiu de la formació
professional especifica, per als cicles de formació
específica d’arts plàstiques i disseny, i per a la
matèria optativa d’estada a l’empresa del bat-
xillerat, així com, quan sigui necessari, per als
programes formatius organitzats o autoritzats
per aquest Departament.
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—4 Un cop es regulin a Catalunya els ensenya-
ments de règim especial de tècnics esportius, el
bloc de formació pràctica s’inclourà dintre de la
regulació de la formació pràctica en centres de
treball i dels convenis de col·laboració que es-
tableix aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre de 5 de febrer de 1990, per
la qual s’estableix el nou model de conveni per
a la realització de pràctiques en alternança amb
els ensenyaments secundaris i es dicten les nor-
mes d’actuació en aquest respecte.

Barcelona, 5 de juny de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Model de conveni

Conveni de col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball

Pel centre docent:
El Sr./La Sra.:
DNI núm.:
Com a director/a del centre:
Codi centre:
Domicili:
CP i població:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Per l’entitat col·laboradora/empresa:
El Sr./La Sra.:
DNI núm.:
En concepte de (1):
De l’entitat:
NIF/CIF núm.:
Activitat (SIC):
Col·lectiu empresarial:
Codi d’agrupació (2):
Domicili social:
CP i població:
Comarca:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Ambdues parts es reconeixen tenir les con-
dicions necessàries per signar aquest conveni,
d’acord amb la normativa establerta per l’Or-
dre reguladora de la formació pràctica en cen-
tres de treball, i declaren que la realització de
les pràctiques no comporta relació laboral ni
implica prestació de serveis per part de l’alum-
ne/a.

En conseqüència,

Acorden:

La formalització del següent conveni d’acord
amb la normativa vigent i amb les condicions
que s’especifiquen:

Alumne/a:
Cognoms, nom:
DNI núm.:
Núm. d’afiliació a la Seguretat Social:
Data naixement:
Domicili:
CP i població:
Comarca:

Telèfon:
Adreça electrònica:

Estudis de procedència:
ESO:
Batxillerat:
Cicles:
Prova d’accés:
Altres:
Matriculat/ada a:
Cicles:
Batxillerat:
Altres:
Curs/nivell:
Cicle:

Període del conveni: des de (indiqueu la data
d’inici) fins a (indiqueu la data de finalització)

Dilluns/dimarts/dimecres/dijous/divendres/
dissabte/diumenge (*)

Matí: (indiqueu l’horari)
Tarda: (indiqueu l’horari)
Període de vacances d’estiu: des de (indiqueu

la data d’inici) fins a (indiqueu la data de fina-
lització)

Adreça del lloc on es realitzaran les practi-
ques:

L’alumne/a està cobert per l’assegurança es-
colar/SS, per a la realització d’aquesta activitat.

L’emissió implica que l’original degudament
signat consta a l’arxiu del centre.

Per tal que així consti, s’estén aquest conve-
ni i el signen les parts interessades, en el lloc i
data indicats,

(Lloc i data)

El/La director/a del centre
l representant de l’entitat
L’alumne/a
Col·laboradora/empresa
Pare/mare o tutor/a (3)

(1) Director/a, gerent, administrador/a, etc.
(2) Associació empresarial, gremi, col·lectius

de municipis, etc.
(3) Pare/mare o tutor/a si l’alumne/a té menys

de 18 anys.

(*) Només en horaris especials i en determi-
nats cicles, i sempre sota l’autorització del De-
partament d’Ensenyament.

(02.149.021)

RESOLUCIÓ
ENS/1656/2002, de 26 de maig, per la qual s’au-
toritza el cessament d’activitats del centre docent
privat Álvarez, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Álvarez, de Barcelona, en petició
d’autorització de cessament d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que exigeix
la normativa vigent, en concret la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema educa-
tiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents pri-
vats,

RESOLC:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Álvarez en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que
hi ha al centre es dipositaran a l’institut d’educació
secundària Verdaguer, codi 08013238, de Bar-
celona.

 —3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

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, 26 de maig de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC de 11.6.2001)

MARIA CARME ESPLUGAS I MARTÍ

Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08041091.
Denominació: Álvarez.
Adreça: c. Princesa, 50.
Titular: Álvarez Vila, Sebastián.
NIF: 37962845M.

S’autoritza el cessament d’activitats del centre
docent privat Álvarez, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2000-01.

(02.134.114)

RESOLUCIÓ
ENS/1657/2002, de 26 de maig, per la qual s’au-
toritza la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Stucom, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Stucom, de Barcelona, en
petició de reducció d’unitats dels ensenya-
ments de batxillerat i d’ampliació dels ense-
nyaments de formació professional de grau
superior, es va instruir l’expedient correspo-
nent.


