
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/265/2019, d'11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26
d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de
l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

 

La prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria consisteix en una avaluació externa de
caràcter informatiu, formatiu i orientador, que ha de permetre caracteritzar la formació que han de rebre tots
els estudiants, proporcionant-los una educació de qualitat i millorant el seu nivell educatiu, i la millora global
del sistema educatiu català.

Per tal que la prova per al curs 2018-2019, convocada per la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, es
pugui dur a terme en condicions d'igualtat, tot garantint els drets de l'alumnat en concordança amb l'article
24.2 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'apartat 2 de la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, que queda redactat en els termes
següents:

“-2 Convocatòria

Convocar, per als dies 13 i 14 de febrer de 2019, la prova corresponent al curs 2018-2019, que han de dur a
terme els alumnes de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen ESO, d'acord amb les
directrius per a la realització de la prova.”.

 

-2 Aquesta Resolució té efectes des del mateix dia de la publicació al DOGC.

 

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

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 11 de febrer de 2019
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