
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Campusnet Sant
Andreu, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Consorci d'Educació de Barcelona pel representant del titular del
centre educatiu privat Campusnet Sant Andreu, codi 08077587, de Barcelona, en petició de modificació
d'ensenyaments, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa
d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; l'Ordre ENS/30/2012, de 10
de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que
imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial decret 1147/2011,
de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; els
reials decrets pels quals s'estableixen els respectius títols de formació professional; el Decret 67/2007, de 20
de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat no presencial;
l'Ordre ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial
en la modalitat d'educació no presencial en centres privats; i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del
procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

Resolc:

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Campusnet Sant Andreu, de Barcelona, codi
08077587, per modificació d'ensenyaments, en els termes següents :

Ensenyaments que s'amplien a l'inici del curs 2021-2022:

Formació professional inicial en modalitat no presencial:

Formació professional de grau superior:

ISD0 Producció d'Audiovisuals i Espectacles.

-2 La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de Centres.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Barcelona, 9 de juny de 2021
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Mercè Massa Rincón

Gerent  

Annex

Composició del centre a l'inici del curs 2021-2022

Autorització d'obertura:

Formació professional de grau superior:

ISD0 Producció d'Audiovisuals i Espectacles: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. Torn horari de
tarda.

En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

El centre impartirà aquests ensenyaments en els espais del centre educatiu privat Jesus, Maria i Josep, codi
08008462, en diferent horari lectiu.

Formació professional inicial en modalitat no presencial :

Formació professional de grau superior

ISD0 Producció d'Audiovisuals i Espectacles.

(21.160.076)
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