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Identificació de l'expedient 
 
Informe relatiu a l’expedient número 5783/20XX, sobre la sol·licitud per ampliar la capacitat de 
places escolars a educació primària, al centre International World.  
 
 
Fets 
 
1. El 20 de desembre de 20XX, el titular d’International World, el senyor John Glight, va presentar 

una sol·licitud en què demanava poder ampliar de 160 a 200 les places escolars de les etapes 
de nursery i primary. Hi adjuntava el Projecte corresponent, un inventari de l’equipament i del 
material didàctic, i una relació dels títols dels professors 

 
2. El Servei d’Inspecció ha revisat la documentació del centre International World i ha constatat el 

següent:  
 

a) Que el centre és de titularitat privada; 
 
b) Que està acollit al sistema d’equivalència d’estudis entre el sistema escolar anglès i 

espanyol, d’acord amb l’Ordre de 30 d’abril de 1996;  
 

c) Que per al curs 20XX-20XX hi ha funcionant dues unitats de nursery (3-5 anys) i sis de 
primary (5-12 anys), amb una ràtio de 20 alumnes per aula, si bé les aules tenen 
cabuda per a 25.    

 
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb el Decret 55/1994, de 8 de març de 1994, sobre autorització de centres 

privats, el Projecte presentat, en què s’especifica l’equipament i el material didàctic s’ajusta a 
la legalitat vigent.  

 
2. D’acord amb l’Ordre de 17 de desembre de 1997, sobre equivalència dels estudis entre els 

sistemes educatius d’Anglaterra-Gal·les i Espanya (BOE núm. ___ , de 26 de desembre de 1997), 
l’últim curs de primary (year 7) correspon al sisè curs de l’educació primària a Espanya.  

 
3. En virtut del Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre el règim dels centres docents 

estrangers a Espanya, quan un centre estranger s’acull a l’Ordre de 30 d’abril de 1996 (BOE 
núm. _____, de 8 de maig de 1996), per tal d’establir un sistema d’estudis equivalent entre el 
sistema escolar anglès i espanyol, cal que el currículum del centre inclogui les àrees de Llengua 
i Literatura castellana, de Llengua i Literatura catalana, i els elements propis relatius a la història, 
medi social i natural d’Espanya.  

 
4. Segons l’Ordre d’11 d’octubre de 1994, sobre la titulació del professorat a l’educació primària 

(BOE núm. ____, de 19 de novembre de 1994), els professors que consten en la relació 
adjuntada a la sol·licitud compleixen els requisits necessaris per impartir les àrees esmentades.   



 
Conclusions  
  
Informo favorablement sobre la sol·licitud, del centre Intenational World,  per ampliar de 160 a 200 
les places escolars de les etapes de nursery i primary (de 3 a 12 anys).  
 
 
Barcelona, 13 de gener de 20XX 
        
La inspectora d’Educació      
 
(signatura tradicional / signatura electrònica) 
 
Carlota Valls Simó      
 



 


