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10. Iniciar-se a valorar i respectar el treball propi i 
el dels companys.

11. Conèixer algunes manifestacions culturals del 
seu entorn, mostrant actituds de respecte, d’interès i de 
participació cap a elles.

5.1 Expressió plàstica:

a) L’expressió plàstica com a mitjà de comunicació 
i representació.

b) Materials i estris per a l’expressió plàstica.
c) Les tècniques bàsiques de l’expressió plàstica. 

Dibuix, pintura, modelat. Utilització d’aquestes tècni-
ques per afavorir la creativitat.

d) Representació de la figura humana, diferenciant 
les diferents parts del cos.

e) Ús del collage com a mitjà d’experimentació 
amb diversos materials, formes i colors.

f) Ús del color des de la creativitat i la imagina-
ció.

g) Gamma de colors primaris i la seva barreja.
h) Àmbits d’exposició. El museu.
i) Interès i respecte per les elaboracions plàstiques 

pròpies i per les dels altres.

5.2 Expressió musical:

a) Soroll, silenci i música.
b) Les propietats sonores de la veu, dels objectes 

d’ús quotidià i dels instruments musicals.
c) Discriminació de sons i sorolls de la vida diària: 

ambulàncies, trens, cotxes, timbres, animals.
d) Qualitats del so: intensitat i ritme.
e) Cançons populars infantils, danses, balls i au-

dicions.
f) Utilització d’instruments musicals convencionals 

i no convencionals, acompanyant les cançons i marcant 
un ritme.

g) Interès i iniciativa per participar en representa-
cions.

h) La dansa com a expressió creativa. Danses 
senzilles.

i) La cançó com a element expressiu. Cançons de 
l’entorn i del món.

5.3 Expressió corporal:

a) Possibilitats del cos per expressar i comunicar 
sentiments i emocions.

b) El cos: activitat, moviment, respiració, equilibri 
i relaxació.

c) Nocions de direccionalitat amb el propi cos.
d) Desplaçaments per l’espai amb moviments 

diversos.
e) Imitació i representació de persones, situacions, 

històries senzilles, reals o imaginàries.
f) Interès i iniciativa per participar en representa-

cions.

Criteris d’avaluació:

1. Identificar els colors primaris i les seves barreges.
2. Conèixer les propietats sonores del propi cos, 

dels objectes i dels instruments musicals.
3. Memoritzar les cançons apreses.
4. Expressar sentiments i emocions amb el cos.
5. Desplaçar-se per l’espai amb diferents movi-

ments.

6. Tenir interès i respecte per les seves elaboraci-
ons plàstiques i per les dels altres.

7. Identificar algunes manifestacions culturals del 
seu entorn, mostrant actituds de respecte, interès i par-
ticipació cap a aquestes.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

2223  REIAL DECRET 175/2004, de 30 de gener, pel 
qual es designa l’autoritat de coordinació a 
l’efecte del Reglament (CE) núm. 1148/2001 de 
la Comissió, de 12 de juny de 2001, sobre els 
controls d’acord amb les normes de comer-
cialització aplicables al sector de les fruites i 
hortalisses fresques. («BOE» 32, de 6-2-2004.)

El Reglament (CE) núm. 1148/2001 de la Comissió, de 
12 de juny de 2001, sobre els controls d’acord amb les nor-
mes de comercialització aplicables al sector de les fruites i 
hortalisses fresques, estableix a l’article 2.1 que cada Estat 
membre ha de designar una autoritat única encarregada 
de la coordinació i els contactes en tot el que està relacio-
nat amb la matèria regulada en aquest reglament.

Ateses les funcions que en matèria d’inspecció i con-
trol de qualitat comercial li corresponen en virtut del Reial 
decret 1371/2000, de 19 de juliol, pel qual es modifica i 
es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d’Economia, aquest Reial decret designa la Secretaria Ge-
neral de Comerç Exterior com a autoritat de coordinació 
als efectes del Reglament (CE) núm. 1148/2001.

Considerant les competències relatives als controls 
d’acord amb les normes de comercialització de fruites i hor-
talisses fresques que corresponen a diferents departaments 
ministerials, i amb la finalitat d’aconseguir una coordinació 
eficaç entre ells, aquest Reial decret preveu la creació d’una 
comissió interministerial, integrada per representants dels 
diferents ministeris amb competències en la matèria, com 
a òrgan de suport a l’autoritat de coordinació.

La constitució i el funcionament de l’autoritat de 
coordinació i de la Comissió interministerial de suport 
a l’autoritat de coordinació no suposen cap increment 
de despesa pública, i s’atén amb els mitjans materials i 
de personal existents en els departaments afectats.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident pri-
mer del Govern i ministre d’Economia i dels ministres 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Administracions 
Públiques i de Sanitat i Consum, d’acord amb el Con-
sell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 30 de gener de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Designació de l’autoritat de coordinació.

Es designa el secretari general de Comerç Exterior 
com l’autoritat de coordinació a què es refereix el Re-
glament (CE) núm. 1148/2001 de la Comissió, de 12 de 
juny de 2001, encarregada de la coordinació i els con-
tactes pel que fa als controls d’acord amb les normes 
de comercialització aplicables al sector de les fruites i 
hortalisses fresques.
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Article 2. Òrgan de suport.

1. Es crea la Comissió interministerial de suport 
a l’autoritat de coordinació en el sector de les fruites 
i hortalisses fresques, com a òrgan col·legiat adscrit al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Correspon a la Comissió interministerial l’exer-
cici de les funcions següents:

a) Donar suport a l’autoritat de coordinació en 
l’exercici de les funcions que li han estat atribuïdes pel 
Reglament (CE) núm. 1148/2001 de la Comissió, de 12 
de juny de 2001.

b) Proposar les mesures que consideri procedents 
a fi d’aconseguir l’homogeneïtat i actualització dels di-
ferents elements que formen la base de dades d’agents 
econòmics del sector de les fruites i hortalisses.

c) Proposar en quines condicions s’inclouen o no 
a la base de dades els agents econòmics a què es refe-
reixen els apartats 1 i 4 de l’article 3 del Reglament (CE) 
núm. 1148/2001.

d) Conèixer els projectes que es puguin elaborar de 
disposicions específiques de control de la conformitat dels 
productes en la fase de venda al detall al consumidor.

e) Avaluar el règim que s’estableixi de control per 
mostreig de la conformitat dels productes que constin 
en poder dels agents econòmics amb les normes de 
comercialització a totes les fases de comercialització.

3. La Comissió interministerial està integrada pels 
membres següents:

a) President: el secretari general d’Agricultura i 
Alimentació.

b) Vocals:

1r Dos representants, amb rang de subdirector 
general, del Ministeri d’Economia: el subdirector ge-
neral d’Inspecció, Certificació i Assistència Tècnica del 
Comerç Exterior i un altre designat pel secretari general 
de Comerç Exterior.

2n Dos representants, amb rang de subdirector 
general, del Ministeri de Sanitat i Consum, designats 
pel subsecretari del departament.

3r Dos representants, amb rang de subdirector 
general, del Ministeri d’Administracions Públiques, de-
signats pel subsecretari del departament.

4t Dos representants, amb rang de subdirector ge-
neral, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de-
signats pel secretari general d’Agricultura i Alimentació.

c) Secretari: el subdirector general d’Inspecció, 
Certificació i Assistència Tècnica del Comerç Exterior.

4. El funcionament de la Comissió interministerial 
s’ha d’adequar a les normes següents:

a) A l’efecte de la celebració de sessions, delibera-
cions i adopció d’acords, es requereix la presència del 
president, del secretari i de dues terceres parts, com a 
mínim, dels membres de la Comissió.

b) Correspon al secretari, per ordre del president, 
convocar les sessions amb una antelació mínima de 10 
dies hàbils, mitjançant l’enviament de l’ordre del dia 
i la documentació que escaigui. L’ordre del dia la fixa 
el president, tot i que els membres poden sol·licitar la 
incorporació de nous temes amb cinc dies d’antelació, 
com a mínim, a la data de la convocatòria.

La documentació complementària es pot repartir 
fins a dos dies abans de la data de la convocatòria.

Poden ser objecte de deliberació i acord temes no in-
closos a l’ordre del dia, sempre que hi estiguin presents 
tots els membres de la Comissió i es declari la urgència 
del tema pel vot favorable de la majoria.

c) El secretari exerceix les funcions de suport tèc-
nic que la Comissió li encomani en cada moment.

d) Els acords s’adopten per majoria de vots, i cor-
respon al president dirimir amb el seu vot de qualitat 
en cas d’empat.

e) El funcionament de la Comissió s’ha d’ajustar al 
que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional primera. Termini de constitució 
de la Comissió interministerial.

La Comissió interministerial de suport a l’autoritat 
de coordinació en el sector de les fruites i hortalisses 
fresques es constitueix en un termini màxim de tres 
mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

Disposició addicional segona. Informació a la Comis-
sió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Els resultats de les reunions de la Comissió inter-
ministerial de suport a l’autoritat de coordinació en el 
sector de les fruites i hortalisses fresques s’han de comu-
nicar de manera immediata a la Comissió Interministerial 
per a l’Ordenació Alimentària, als efectes que preveu el 
Reial decret 1456/1982, de 18 de juny, pel qual es regula la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de gener de 2004.

JUAN CARLOS R.  

El vicepresident segon del Govern
   i ministre de la Presidència,

  JAVIER ARENAS BOCANEGRA

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

2225  ORDRE SCO/190/2004, de 28 de gener, per la 
qual s’estableix la llista de plantes la venda al 
públic de les quals queda prohibida o restrin-
gida per raó de la seva toxicitat. («BOE» 32, 
de 6-2-2004.)

L’article 42 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, 
del medicament, estableix les condicions generals d’uti-
lització i comercialització dels medicaments de plantes 
medicinals. Concretament l’apartat 2 preveu que el Mi-
nisteri de Sanitat i Consum elabori una llista de plantes 
la venda al públic de les quals estigui restringida o 
prohibida per raó de la seva toxicitat.


