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ORDRE ENS/53/2003, de 10 de febrer, de
convocatòria de concurs públic per a l’atorgament d’ajuts destinats al finançament
117

d’activitats i per al funcionament d’associacions, federacions i confederacions d’associacions d’alumnes de centres docents no
universitaris de Catalunya.
La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, garanteix la
llibertat d’associació dels alumnes de centres docents i també la possibilitat de promoure federacions i confederacions d’associacions d’acord amb el procediment que
estableix la legislació vigent.
El Departament d’Ensenyament, dins el
reconeixement de les activitats formatives i
informatives que duen a terme les associacions, les federacions i les confederacions
d’associacions d’alumnes en l’àmbit territorial de Catalunya, creu oportú fomentar
aquests tipus de tasques mitjançant l’atorgament dels ajuts que permetin les disponibilitats creditícies.
De conformitat amb el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
En ús de les facultats que atribueixen l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, a proposta de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,

Ordeno:
Article 1
Convocar concurs públic per a l’atorgament d’ajuts a associacions, federacions i
confederacions d’associacions d’alumnes
de centres docents no universitaris de
Catalunya que estiguin legalment constituïdes.
Article 2
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de concurs públic que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
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Article 3
Les subvencions, per un import total màxim de 29.450 euros, es faran efectives amb
càrrec a la posició pressupostària D/
480130400/3135 de l’òrgan gestor 1302 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2003.
Article 4
Les subvencions esmentades no tenen
caràcter recurrent.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Ordre, que posa fi a 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 l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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, 10 de febrer de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX
Bases
—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la realització d’activitats i el funcionament
durant l’any 2003, de les associacions, federacions o confederacions d’associacions
d’alumnes de centres docents no universitaris de Catalunya, mitjançant la concessió dels
ajuts corresponents, amb la finalitat de facilitar la vida associativa d’aquestes entitats dins
la comunitat educativa.
—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts les associacions, federacions o confederacions d’associacions d’alumnes de centres docents no
universitaris de Catalunya que estiguin legalment constituïdes.
—3 Destinació i import dels ajuts
Els ajuts es destinaran a despeses de funcionament, difusió, formació dels associats
i a altres activitats que tinguin per objecte el
foment de la vida associativa de l’entitat.

L’import dels ajuts s’establirà en funció de
les sol·licituds rebudes i del pressupost disponible, tenint en compte els criteris de
valoració que estableix la base 6.
—4 Sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al director general d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
En el cas que les sol·licituds es presentin
a les oficines de correus, s’ha de fer en
sobre obert, per tal que la sol·licitud sigui
datada i segellada pel funcionari de correus
abans de ser certificada.
El termini de presentació de les sol·licituds
serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
—5 Dades de la sol·licitud i documentació que cal aportar
La sol·licitud haurà de contenir les dades
següents:
Nom de l’entitat, NIF, adreça, telèfon, fax
i municipi.
Nombre d’entitats que integren la federació o la confederació, si és el cas, i el
nombre de persones associades.
Dades bancàries de l’entitat.
Signatura de la persona que té la representació de l’entitat amb indicació del seu
càrrec.
Referència a l’ordre de convocatòria a
l’empara de la qual se sol·licita la subvenció.
Import que se sol·licita.
En cas de sol·licitar un ajut per a despeses de funcionament i d’activitats, caldrà
indicar l’ordre de prioritat.
A l’adreça electrònica http://www.gencat.
net/ense/ es pot trobar un model de sol·licitud.
A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:
a) Document que acrediti que l’entitat
està legalment constituïda: certificat que
indiqui que l’entitat està inscrita al Registre
d’associacions o còpia de la resolució d’inscripció.
b) Declaració jurada on es faci constar
que no s’ha percebut cap més subvenció
destinada a les activitats per a les quals se
sol·licita l’ajut. En cas contrari, cal detallar
les altres fonts de finançament de l’activitat.
c) Pressupost detallat d’ingressos i despeses de l’entitat per al 2003.
d) En el supòsit que es demani una subvenció per a la realització d’activitats, descripció de les activitats per a les quals se
sol·licita la subvenció.
Atès que la subvenció es concedirà per a
la realització d’activitats concretes, cal que
per a cadascuna de les activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut s’especifiqui el següent:
Nom de l’activitat.
Objectius que es pretenen assolir.
Destinataris.
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Dates de la realització de l’activitat.
Pressupost clar i definit de l’activitat, amb
indicació de la previsió d’ingressos i despeses desglossats per conceptes. No es podran imputar costos propis per a la realització d’activitats. Cal tenir present que la
posterior justificació de la subvenció s’haurà de fer d’acord amb aquest pressupost.
En el cas de sol·licitar ajut per a més d’una
activitat, indicar l’ordre de prioritat. El nombre de les activitats subvencionades estarà
condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
e) En el supòsit que se sol·liciti una subvenció per a despeses de funcionament,
caldrà detallar els costos propis per als quals
se sol·licita l’ajut:
Personal (sous, Seguretat Social, etc.).
Subministraments (aigua, llum, telèfon,
etc.).
Lloguer.
Compra de material fungible.
Altres costos degudament especificats.
L’import de la subvenció estarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries, i
es tindrà en compte la priorització indicada
a la sol·licitud pel que fa a les activitats o al
funcionament.
—6 Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a la concessió de les subvencions es
valoraran els aspectes següents:
a) L’àmbit d’actuació de l’associació, la
federació o la confederació.
b) El nombre d’entitats que integren l’associació, la federació o la confederació i el
nombre de persones associades.
c) La proposta presentada, de la qual es
valoraran:
Les actuacions que l’entitat realitzi tant a
favor de la formació dels alumnes com del
foment de l’esperit associatiu.
Les activitats adreçades a estimular la
participació dels alumnes en els òrgans de
govern dels centres.
En el cas de federacions i confederacions, les activitats de formació i d’informació a les associacions.
La realització d’activitats arreu de Catalunya i, en especial, en sectors geogràfics i
de població amb escasses possibilitats
d’accedir-hi habitualment.
La utilització del català en les activitats
pròpies de l’entitat.
Les activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració escolar dels
alumnes amb necessitats educatives especials.
La infraestructura d’organització i serveis
de l’entitat.
—7 Resolució de la convocatòria
Es delega en el director general d’Ordenació i Innovació Educativa la competència
per resoldre aquesta convocatòria i l’autorització de la despesa corresponent, un cop
vista la proposta de la comissió avaluadora, que estarà integrada per:
El subdirector general d’Ordenació Curricular i Programes Educatius, que en serà el
president.
El cap del Servei d’Execució i Gestió de
Programes.
Un/a tècnic/a de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
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La cap de la Secció de Coordinació de
Programes Educatius, que actuarà de secretària.
La comissió podrà demanar a les entitats
sol·licitants la documentació addicional i els
aclariments que consideri oportuns. La
manca de presentació de la documentació
requerida serà motiu d’exclusió de la convocatòria.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
—8 Notificació de les subvencions
La resolució de concessió de subvencions es notificarà als interessats amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels
òrgans davant els quals es poden interposar, i dels terminis per interposar-los. A
més a més, la resolució de concessió es
farà pública al tauler d’anuncis de la seu
central del Departament d’Ensenyament,
i als taulers de les delegacions territorials
corresponents.
—9 Justificació de les subvencions
9.1 Les entitats beneficiàries hauran
d’acreditar, davant la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, abans del 30
de setembre de 2003, que s’ha realitzat l’activitat i que s’han complert els requisits que
determina la resolució de concessió i que
l’import de la subvenció s’ha destinat a l’activitat per a la qual s’ha concedit.
9.2 La justificació cal presentar-la dins
el termini que preveu el punt 9.1. Si per
motius excepcionals no es pot fer dins
d’aquest termini, se’n podrà sol·licitar una
ampliació. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer
per escrit i presentar-la abans que finalitzi
el termini que preveu el punt 9.1. En aquesta sol·licitud s’han d’al·legar els motius que
impedeixen presentar la justificació dins el
termini.
A la vista d’aquesta sol·licitud i en funció
dels motius al·legats, el director general
d’Ordenació i Innovació Educativa podrà
concedir l’ampliació del termini per presentar la justificació.
9.3 La justificació haurà de contenir:
Escrit de tramesa, on s’indiqui la documentació que s’adjunta.
Informe del president de l’entitat conforme la subvenció atorgada s’ha destinat a la
realització de les activitats per a les quals
s’ha concedit.
Relació detallada de les despeses i, si és
el cas, dels ingressos de l’activitat, d’acord
amb el pressupost presentat en la sol·licitud.
Les dades que han de constar a la relació
són: la data i el número de la factura o
comprovant de despesa, el NIF i el nom de
l’empresa, el concepte i l’import.
Document” justificatius de les despeses,
fins a cobrir l’import concedit. Només s’acceptaran com a documents justificatius de
les despeses els originals de les factures
amb els requisits legals que estableix la
normativa vigent, lliurades a l’entitat beneficiària de la subvenció, acreditatives que
s’ha efectuat la despesa, sens perjudici del
retorn posterior dels originals que s’aportin, si així se sol·licita.

Fotocòpia de cadascun dels documents
justificatius indicats al punt anterior.
Memòria descriptiva de les actuacions
desenvolupades, objecte de subvenció.
En cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat atorgada, l’import de la
subvenció es reduirà per l’import no justificat correctament.
9.4 La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa podrà demanar tots els
documents justificatius que calgui per comprovar l’aplicació de la subvenció.
Excepcionalment, si es produeix qualsevol canvi en la destinació de la subvenció,
dins la mateixa finalitat, s’haurà de comunicar a l’òrgan concedent, el qual, si s’escau, l’haurà d’autoritzar expressament
mitjançant la resolució corresponent.

Resolc:

—10 Pagament
Un cop justificada correctament la subvenció, es procedirà a tramitar l’oportuna
ordre de pagament.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els arts 114 i 115 de la Llei 30/
1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—11 Obligacions dels beneficiaris
Les entitats que rebin una subvenció hauran de fer pública la col·laboració del Departament d’Ensenyament en la documentació
que generin les activitats subvencionades.
Així mateix, els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
—12 Incompliment
La inexactitud de les dades aportades o
l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna de les obligacions que es deriven de
la concessió de la subvenció, podrà donar
lloc a la revocació de l’import atorgat.
En cas d’incompliment, els beneficiaris
estan subjectes a les sancions corresponents, segons el que estableix la secció
cinquena del capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.
(03.041.046)

RESOLUCIÓ ENS/321/2003, de 4 de febrer, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent privat L’Arboç, de l’Arboç.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular
del centre docent privat L’Arboç, de l’Arboç,
en petició de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats,
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—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura, per canvi de titularitat, del
centre docent privat L’Arboç, de l’Arboç, en
els termes s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets dels concerts educatius subscrits amb l’anterior. En conseqüència, la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament efectuarà els
tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Tarragona, 4 de febrer de 2003
P.D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Xavier Bagés i Llasera
Delegat territorial de Tarragona

ANNEX
COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: l’Arboç
Localitat: l’Arboç.
Núm. de codi: 43000391.
Denominació: L’Arboç.
Adreça: rambla Gener, 30.
Titular: Col. Residència L’Arboç, SL
NIF: F43105469.
S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Col·legi Residència L’Arboç del
Penedès, SL, NIF B43648740, amb efectes
a partir del dia 1 del mes següent a la data
de la publicació d’aquesta Resolució.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil: 3 unitats de segon cicle, amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats, amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.
(03.035.159)

RESOLUCIÓ ENS/322/2003, de 6 de febrer,
per la qual es dóna publicitat a la resolució
de 27 de novembre de 2002 en relació amb
el recurs de reposició interposat pel titular
del centre docent privat Delta-Espiga, de
Vilafranca del Penedès, contra la Resolució
ENS/2131/2002, de 16 de juliol.
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La Resolució ENS/2131/2002, de 16 de
juliol (DOGC núm. 3685, de 25.7.2002), va
modificar els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.
D’acord amb l’annex 1 de la Resolució
esmentada es va atorgar al centre DeltaEspiga, de Vilafranca del Penedès, amb
número de codi 08053625, el concert educatiu per a diverses unitats ordinàries d’educació especial, alhora que se li denegava el
concert per a un fisioterapeuta.
Contra aquesta Resolució el titular del
centre Delta-Espiga va interposar un recurs
de reposició que s’ha estimat per la resolució de 27 de novembre de 2002. Per tant,
l’estimació del recurs de reposició indicat
comporta la modificació del concert educatiu del centre.
Atès que l’article 10.3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix que la concessió dels concerts educatius s’ha de publicar al DOGC i a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,
Resolc:
—1 Donar publicitat a la Resolució de 27
de novembre de 2002, per la qual s’estima
el recurs interposat pel titular del centre
docent Delta-Espiga, de Vilafranca del
Penedès, amb número de codi 08053625,
contra la Resolució ENS/2131/2002, de 16
de juliol, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres docents privats
d’educació especial.
En conseqüència, es modifica el concert
educatiu d’aquest centre, en el sentit d’incrementar un fisioterapeuta i amb efectes a
partir de l’1 de setembre de 2002.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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.
Barcelona, 6 de febrer de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.023.104)

Vistos els informes de la Inspecció d’Ensenyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, i segons el que
s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària,
aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny
(DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);
A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Cep de Sis, amb número de codi
08057281, ubicada a l’avinguda de Catalunya, s/n, de Puigdàlber, en el sentit següent:
El CEIP Virolai, amb codi 08023359, de
Puigdàlber, deixa de ser la seu de la zona
escolar rural.
La nova seu de la zona escolar rural passa a ser el CEIP El Drac, amb codi 08022586,
ubicat al carrer Major, 1, de Pacs del
Penedès.
Article 2
Els efectes acadèmics i administratius són
des de l’inici del curs escolar 2002-2003.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
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 l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà 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, 7 de febrer de 2003

RESOLUCIÓ ENS/323/2003, de 7 de febrer, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Cep de Sis.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.023.112)

La contínua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsella
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Cep de Sis.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel promotor de la llar d’infants Nuestra Señora
del Carmen, de Sant Andreu de la Barca,
en petició de cessament d’activitats de la
llar d’infants, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats
de la llar d’infants privada Nuestra Señora
del Carmen, de Sant Andreu de la Barca,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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 l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà 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.
Sant Feliu de Llobregat, 10 de gener de
2003
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia
ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

RESOLUCIÓ ENS/324/2003, de 10 de gener, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada Nuestra Señora del Carmen, de Sant Andreu
de la Barca.
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Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Localitat: Sant Andreu de la Barca.
Núm. de codi: 08053716.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.

Núm. 944

Adreça: Pl. de la Pau, 5.
Titular: Religioses Filipenses Missioneres
d’Ensenyament.
NIF: Q2800358J.
S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Nuestra Señora del Carmen, de
Sant Andreu de la Barca, amb efectes des
de la fi del curs 2001-2002.
(03.016.177)

RESOLUCIÓ ENS/325/2003, de 10 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Nuestra Señora del Carmen, de Sant
Andreu de la Barca.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Nuestra Señora del
Carmen, de Sant Andreu de la Barca, en
petició de reducció d’una unitat de parvulari, i d’autorització del primer cicle d’educació infantil, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Nuestra Señora del Carmen, de Sant Andreu
de la Barca, per reducció d’una unitat de
parvulari, i autorització del primer cicle
d’educació infantil, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 10 de gener de
2003
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Andreu de la Barca.
Localitat: Sant Andreu de la Barca.
Núm. de codi: 08025253.
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Adreça: Pl. de la Pau, 5.
Titular: Religioses Filipenses Missioneres
d’Ensenyament.
NIF: Q2800358J.
S’autoritza la reducció d’una unitat de
parvulari amb capacitat per a 25 llocs escolars, amb efectes a la fi del curs 20012002.
S’autoritza el primer cicle d’educació infantil amb 7 unitats de llar d’infants i capacitat per a 102 llocs escolars, amb efectes
a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:
Primer cicle: 7 unitats de llar d’infants amb
capacitat per a 102 llocs escolars.
Segon cicle: 3 unitats de parvulari amb
capacitat per a 75 llocs escolars.
(03.016.176)

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 l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptarde l’endemà 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
consideren convenient per a la defensa dels
seus interessos.
Lleida, 8 de gener de 2003
P . D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

RESOLUCIÓ ENS/326/2003, de 8 de gener, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre docent privat Escola Bressol Germans Grimm SCCL, de Lleida.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants Escola Bressol Germans
Grimm SCCL de Lleida, en petició d’autorització d’obertura d’un centre privat, per
transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior
a la Llei orgànica 1/1190, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,
Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre docent privat Escola Bressol Germans Grimm
SCCL de Lleida, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat
amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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ANNEX
COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002301.
Denominació: Escola Bressol Germans
Grimm SCCL.
Adreça: c. Mossén Reig, 4.
Titular: Escola Bressol Germans Grimm
SCCL.
NIF: F25028689.
S’autoritza l’obertura del centre privat Escola Bressol Germans Grimm, SCCL per
transformació de la llar d’infants del mateix
nom, amb efectes a partir del curs 20012002.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació infantil:
4 unitats de llar d’infants amb capacitat
per a 50 llocs escolars
(03.015.085)

ORDRE ENS/58/2003, de 12 de febrer, per
la qual es determinen les convalidacions dels
ensenyaments de formació professional
específica.
El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu
(BOE núm. 110, de 8.5.1998), estableix, a
l’article 12.1, la convalidació dels mòduls
professionals comuns a diversos cicles formatius, sempre que tinguin idèntica denominació, durada, capacitats i criteris d’avaluació.
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Altrament, aquest mateix Reial decret preveu, a l’article 12.2, que es podran establir
convalidacions entre els mòduls professionals que, tot i no reunir alguna de les condicions que estableix el punt anterior, tinguin suficient grau d’afinitat a nivell de les
capacitats i els continguts bàsics.
L’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport de 20 de desembre de 2001 (BOE
núm. 8, de 9.1.2002), per la qual es determinen convalidacions d’ensenyaments de
formació professional específica derivada de
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix aquesta convalidació per a mòduls
afins, a partir de l’anàlisi curricular dels
decrets de mínims de cada títol.
El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya (DOGC núm. 1990,
de 28.12.1994), estableix a l’article 7 que
els mòduls professionals s’estructuraran en
crèdits de caràcter teoricopràctic, de durada variable. Aquest mateix Decret especifica, a l’article 17, que el currículum de cada
cicle formatiu l’establirà el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
L’Ordre de 23 de setembre de 1998 determina els efectes acadèmics de la incorporació de l’alumnat procedent dels cicles formatius de grau mitjà als ensenyaments de
batxillerat (DOGC núm. 2746, de 19.10.1998).
En conseqüència, convé determinar les
convalidacions entre crèdits dels diferents cicles formatius de formació professional específica de les mateixes famílies professionals o afins, així com les convalidacions amb
el batxillerat, respectant, però, la normativa
estatal de caràcter bàsic.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya i
d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora,

Ordeno:
Article 1. Finalitat i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre té com a finalitat establir
les convalidacions entre crèdits de diferents
cicles formatius de formació professional
específica, i entre aquests cicles i el batxillerat, i és d’aplicació en tots els centres
docents de l’àmbit territorial de Catalunya.
Article 2. Convalidació directa entre crèdits
2.1 Les convalidacions entre crèdits
transversals i, per tant, comuns a diversos
cicles formatius, es detallen a l’annex 1
d’aquesta Ordre. Les convalidacions entre
crèdits considerats afins, però no idèntics,
d’acord amb els decrets del currículum dels
cicles formatius corresponents, es detallen
a l’annex 2 i a l’annex 3 (convalidacions de
caràcter general) d’aquesta Ordre.
2.2 La convalidació directa es pot aplicar també entre mòduls professionals quan
es tracti d’alumnes que no han cursat els
cicles formatius amb estructura de crèdits,
d’acord amb l’Ordre del Ministeri d’Educa-

ció, Cultura i Esport de 20 de desembre de
2001, per la qual es determinen convalidacions d’ensenyaments de formació professional específica, derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, de caràcter
general per a tot l’Estat.
Article 3. Convalidacions singulars
Les convalidacions singulars que depenen del nivell d’autonomia de què disposen els centres docents per adaptar el
currículum a les necessitats de capacitació de l’alumnat, a partir de la utilització de
les hores a disposició del centre que preveu el Decret del currículum, són aplicables:
a) Als crèdits establerts en el corresponent Decret del currículum del cicle formatiu, als quals els centres haguessin afegit
continguts.
b) Als crèdits nous programats pels centres.
c) Als crèdits d’altres cicles formatius.
Article 4. Resolució de convalidacions singulars per part del centre docent
4.1 En el cas de crèdits amb continguts
d’hores de disposició del centre docent, la
direcció pot establir-ne la convalidació sempre que hi hagi afinitat de continguts, tant
en el cas que el crèdit aportat hagi estat
cursat en el mateix centre com en un altre.
4.2 Quan l’alumnat acrediti experiència
laboral, la direcció del centre pot atorgar-li
l’exempció del crèdit de formació en centres de treball, d’acord amb el que estableix
l’article 16 del Reial decret 777/1998, de 30
d’abril.
Article 5. Resolució de convalidacions singulars per la Direcció General de Formació
Professional
En els casos particulars que no preveuen
els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre, la Direcció General de Formació Professional pot
convalidar determinats crèdits en els casos
següents:
a) Adaptacions curriculars de cicles formatius, aprovades pel Departament d’Ensenyament.
b) Convalidacions de mòduls professionals per determinats crèdits, la convalidació dels quals no està prevista en l’Ordre
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de
20 de desembre de 2001.
c) Altres casos particulars de convalidacions de crèdits, no previstos en els apartats anteriors d’aquesta Ordre, i que podrien ser objecte de convalidació.
Article 6. Convalidacions entre cicles formatius i batxillerat
6.1 D’acord amb l’article 13 del Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, correspon
a la direcció del centre on s’hagi matriculat
l’alumne per cursar el batxillerat convalidarli les matèries següents:
Electrotècnia, si ha superat el crèdit electrotècnia d’un dels cicles formatius de grau
mitjà següents:
a) Equips i instal·lacions electrotècniques.
b) Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
c) Manteniment ferroviari.
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d) Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de
calor.
Química, si ha superat els crèdits que
s’especifiquen d’un dels cicles formatius de
grau mitjà següents:
a) Laboratori (química analítica clàssica i
química analítica instrumental).
b) Operacions de fabricació de productes farmacèutics (química aplicada).
c) Operacions de procés de pasta i paper (química aplicada).
d) Operacions de procés en planta química (química aplicada).
e) Operacions d’ennobliment tèxtil (química tèxtil).
6.2 D’acord amb l’Ordre de 23 de setembre de 1998, correspon a la direcció del
centre on s’hagi matriculat l’alumne per
cursar el batxillerat atorgar l’exempció de
les matèries optatives del batxillerat i del
treball de recerca a l’alumnat que hagi superat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
6.3 Així mateix, correspon a la direcció
del centre acordar les convalidacions de determinades matèries de batxillerat per crèdits de cicles formatius, en els casos següents:
a) A l’alumnat que tingui aprovada la matèria optativa de formació laboral, prevista
en la part diversificada del currículum del
batxillerat, se li convalida el crèdit formació
i orientació laboral de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o superior.
b) A l’alumnat que tingui aprovada la matèria de química de batxillerat, se li convalida el crèdit química bàsica del cicle formatiu de grau mitjà laboratori.
Article 7. Resolució de convalidacions singulars
D’acord amb la normativa vigent, la Direcció General de Formació Professional del
Departament d’Ensenyament resol amb
caràcter individualitzat les possibles convalidacions que no preveuen els annexos
d’aquesta Ordre, com és el cas dels ensenyaments extingits, els ensenyaments universitaris, els ensenyaments a l’estranger i
altres casos particulars.
Article 8. Procediment
8.1 L’alumne interessat ha de formalitzar la sol·licitud de convalidació, adjuntant la documentació pertinent, segons el
model d’instància que consta a l’annex 4,
i l’ha de presentar a la direcció del centre
docent on està matriculat.
8.2 La competència per resoldre les
convalidacions correspon a:
a) El centre docent, per als casos detallats als articles 2, 4 i 6 d’aquesta Ordre.
b) La Direcció General de Formació Professional, per als casos detallats als articles
5 i 7 d’aquesta Ordre.
La direcció del centre docent ha de trametre les sol·licituds a què fa referència l’apartat
b) d’aquest article a la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament.
8.3 En els casos de convalidacions directes entre crèdits, i entre cicles i batxillerat, són reconegudes per la direcció del
centre docent on l’alumne estigui matriculat.

Núm. 944

En els casos de convalidacions singulars
atorgades pel mateix centre docent, es resolen mitjançant resolució comunicada a
l’alumne, i en els casos de convalidacions
singulars atorgades per la Direcció General
de Formació Professional, es resolen mitjançant resolució comunicada al centre
docent.
8.4 Les convalidacions obtingudes per
l’aplicació d’aquesta Ordre s’han de tras-

lladar als documents bàsics d’avaluació amb
l’expressió de “convalidat” o bé “exempt”,
segons correspongui, i no són computades
a efectes de la qualificació final del cicle
formatiu.

Disposició final

Article 9
La consellera d’Ensenyament actualitzarà per resolució les convalidacions que preveuen els annexos d’aquesta Ordre.

Barcelona, 12 de febrer de 2003
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Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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CRÈDITS

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Producció aqüícola
Imatge
So
Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques
Desenvolupament i aplicació de projectes
de construcció
Realització i plans d’obres
Administració, gestió i comercialització a Desenvolupament de productes electrònics
la petita empresa
Instal·lacions electrotècniques
(cicles de grau superior)
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Òptica d’ullera
Assessoria d’imatge personal
Estètica
Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Automoció
Conducció d’activitats fisicoesportives en el
medi natural
Busseig a profunditat mitjana
Operacions de cultiu aqüícola
Preimpressió en arts gràfiques
Laboratori d’imatge
Acabats de construcció
Obres de la construcció
Obres de formigó
Operació i manteniment de maquinària de
construcció
Equips electrònics de consum
Equips i instal·lacions electrotècniques
Mecanització
Soldadura i caldereria
Tractaments superficials i tèrmics
Administració, gestió i comercialització a Cuina
la petita empresa
Pastisseria i forneria
(cicles de grau mitjà)
Serveis de restaurant i bar
Caracterització
Estètica personal decorativa
Perruqueria

Agrotecnologia
(cicles de grau mitjà)
Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(cicles de grau mitjà)

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA
IMATGE PERSONAL
FUSTA I MOBLE
MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES
ARTS GRÀFIQUES
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA

HOTELERIA I TURISME

IMATGE PERSONAL

Escorxador i carnisseria/xarcuteria
Panificació i rebosteria

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Carrosseria
Electromecànica de vehicles

FUSTA I MOBLE
MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSALTS

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor
Operacions de fabricació de productes ceràmics
Operacions de fabricació de vidre i
transformats
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Explotacions ramaderes
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural
Estètica personal decorativa
Perruqueria

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ
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VIDRE I CERÀMICA

ACTIVITATS AGRÀRIES

IMATGE PERSONAL

Núm. 944

CRÈDITS

Anatomofisiologia i patologia bàsica
(cicles de grau superior)

Animació i dinàmica de grups
(cicles de grau superior)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Anatomia patològica i citologia
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortesis i pròtesis
Pròtesis dentals
Salut ambiental
Animació sociocultural
Educació infantil

SANITAT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT
ACTIVITAT FÍSIQUES I ESPORTIVES
COMERÇ I MÀRQUETING

Aplicacions informàtiques de propòsit
general
(cicles de grau superior)

Animació d’activitats físiques i esportives
Comerç internacional
Gestió comercial i màrqueting
Gestió del transport
Serveis al consumidor

Automatismes elèctrics, pneumàtics i
hidràulics
(cicles de grau mitjà)

Manteniment ferroviari
Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Operació, control i manteniment de
màquines i instal·lacions del vaixell
Pesca i transport marítim

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

Automatització: regulació i control
(cicles de grau mitjà)

Animació sociocultural
Educació infantil
Integració social
Agències de viatge
Allotjament

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT

Obres de la construcció
Obres de formigó
Calçat i marroquineria
Confecció
Calçat i marroquineria
Confecció

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica
Fabricació industrial de fusteria i moble
Transformació de fusta i suro

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
FUSTA I MOBLE

Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Producció per mecanització

FABRICACIÓ MECÀNICA

Dietètica
Higiene bucodental
Salut ambiental
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia
Equips i instal·lacions electrotècniques
Instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de
fred, climatització i producció de calor
Manteniment ferroviari
Producció de filatura i teixidura de calada
Producció de teixits de punt

SANITAT

Comerç internacional
Gestió del transport
Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Adobs
Patronatge
Processos de confecció industrial

COMERÇ I MÀRQUETING

Bases antropològiques i
psicosociològiques
Comercialització de productes i serveis
turístics
(cicles de grau superior)
Conduccions lineals sense pressió
(cicles de grau mitjà)
Confecció d’articles tèxtils
(cicles de grau mitjà)
Confecció d’articles de pell
(cicles de grau mitjà)
Constitució i navegació de les aeronaus
(cicles de grau superior)
Control de magatzem en indústries de
la fusta
(cicles de grau mitjà)
Control de qualitat en fabricació
mecànica
(cicles de grau superior)
Educació sanitària i promoció de la
salut
(cicles de grau superior)
Educació per a la salut
(cicles de grau mitjà)

Electrotècnia
(cicles de grau mitjà)

Elements, sistemes i instal·lacions de
màquines tèxtils
(cicles de grau mitjà)
Emmagatzematge de productes
(cicles de grau superior)

Envasament i embalatge
(cicles de grau mitjà)

Estudi i qualitat de les pells
(cicles de grau superior)

HOTELERIA I TURISME
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TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Full de disposicions i actes administratius

CRÈDITS
Formació i orientació laboral
(cicles de grau superior)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Gestió i organització d’empreses agropecuàries
Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics
Animació d’activitats físiques i esportives
Navegació, pesca i transport marítim
Producció aqüícola
Supervisió i control de màquines i
instal·lacions del vaixell
Administració i finances
Secretariat
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques
Comerç internacional
Gestió comercial i màrqueting
Gestió del transport
Serveis al consumidor
Imatge
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
Realització d’audiovisuals i espectacles
So
Desenvolupament de projectes urbanístics i
operacions topogràfiques
Desenvolupament i aplicació de projectes
de construcció
Realització i plans d’obres
Desenvolupament de productes electrònics
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Construccions metàl·liques
Desenvolupament de projectes mecànics
Òptica d’ullera
Producció per mecanització
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Indústria alimentària
Agències de viatges
Allotjament
Animació turística
Informació i comercialització turístiques
Restauració
Assessoria d’imatge personal
Estètica
Administració de sistemes informàtics
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

ACTIVITATS AGRÀRIES

Desenvolupament de productes en fusteria i mobles
Producció de fusta i moble
Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
de fluids, tèrmiques i de manutenció
Manteniments d’equips industrials
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés
Anàlisi i control
Fabricació de productes farmacèutics i afins
Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic
Plàstics i cautxú
Química ambiental
Anatomia patològica i citologia
Audiopròtesis
Dietètica
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortesis i pròtesis
Pròtesis dentals
Radioteràpia
Salut ambiental
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ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

ADMINISTRACIÓ
ARTS GRÀFIQUES
COMERÇ I MÀRQUETING

COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
HOTELERIA I TURISME

IMATGE PERSONAL
INFORMÀTICA
FUSTA I MOBLE
MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

QUÍMICA

SANITAT

Núm. 944

CRÈDITS

Formació i orientació laboral
(cicles de grau mitjà)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Animació sociocultural
Educació infantil
Integració social
Interpretació de la llengua de signes
Adobs
Patronatge
Processos de confecció industrial
Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics
Fabricació i transformació de productes de vidre
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Explotacions ramaderes
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural
Conducció d’activitats fisicoesportives
en el medi natural
Busseig a profunditat mitjana
Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell
Operacions de cultiu aqüícola
Pesca i transport marítim
Gestió administrativa
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Impressió en arts gràfiques
Preimpressió en arts gràfiques
Comerç
Laboratori d’imatge
Acabats de construcció
Obres de la construcció
Obres de formigó
Operació i manteniment de maquinària de
construcció
Equips i instal·lacions electrotècniques
Equips electrònics de consum
Fosa
Mecanització
Soldadura i caldereria
Tractaments superficials i tèrmics
Cuina
Serveis de restaurant i bar
Caracterització
Estètica personal decorativa
Perruqueria
Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Pastisseria i forneria

SERVEI SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT
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TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

VIDRE I CERÀMICA
ACTIVITATS AGRÀRIES

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

ADMINISTRACIÓ
ARTS GRÀFIQUES

COMERÇ I MÀRQUETING
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA

HOTELERIA I TURISME
IMATGE PERSONAL

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Full de disposicions i actes administratius

CRÈDITS

Gestió administrativa del comerç
internacional
(cicles de grau superior)
Gestió de la qualitat en les indústries
d’arts gràfiques
(cicles de grau superior)
Gestió de la qualitat en indústries de la
fusta i el moble
(cicles de grau superior)
Gestió de qualitat en el disseny
(cicles de grau superior)
Gestió i organització de la producció de
plantes
(cicles de grau superior)

Higiene en la indústria alimentària
(cicles de grau mitjà)

Seguretat en la indústria alimentària
(cicles de grau mitjà)

Instal·lacions agràries
(cicles de grau mitjà)

Instrumentació i control de processos
químics
(cicles de grau mitjà)
Jocs i activitats físiques recreatives per
a animació
(cicles de grau superior)
Legislació i organització del
manteniment
(cicles de grau superior)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Fabricació industrial de fusteria i moble
Transformació de fusta i suro
Carrosseria
Electromecànica de vehicles

FUSTA I MOBLE

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Manteniment ferroviari
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de
fred, climatització i producció de calor
Laboratori
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operació de transformació de plàstics i
cautxú
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de procés en planta química
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia
Calçat i marroquineria
Confecció
Operacions d’ennobliment tèxtil
Producció de filatura i teixidura de calada
Producció de teixits de punt
Operacions de fabricació de vidre i transformats
Operacions de fabricació de productes
ceràmics
Comerç internacional
Gestió del transport

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques

ARTS GRÀFIQUES

Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Producció de fusta i moble

FUSTA I MOBLE

Desenvolupament de projectes mecànics
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de
fluids, tèrmiques i de manutenció
Gestió i organització d’empreses agropecuàries
Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics
Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Explotacions ramaderes
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del
medi natural
Operacions de fabricació de productes
farmacèutics
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de procés en planta química

FABRICACIÓ MECÀNICA
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ
ACTIVITATS AGRÀRIES

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

QUÍMICA

SANITAT
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

VIDRE I CERÀMICA

COMERÇ I MÀRQUETING

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

ACTIVITATS AGRÀRIES

QUÍMICA

Animació d’activitats físiques i esportives
Animació turística

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
HOTELERIA I TURISME

Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
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Núm. 944

CRÈDITS

Llengua estrangera
(cicles de grau mitjà)

Llengua estrangera
(cicles de grau superior)

Llengua estrangera en el comerç
internacional: anglès
(grau superior)
Maneig racional del bestiar
(cicles de grau mitjà)
Materials de producció en arts gràfiques
(cicles de grau superior)
Materials emprats en fabricació
mecànica
(cicles grau superior)
Materials i productes en indústries de la
fusta
(cicles de grau mitjà)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell
Pesca i transport marítim
Cuina
Serveis de restaurant i bar
Navegació, pesca i transport marítim
Supervisió i control de màquines i instal·lacions
del vaixell
Gestió comercial i màrqueting
Serveis al consumidor
Agències de viatges
Restauració
Allotjament
Animació turística
Informació i comercialització turístiques
Comerç internacional
Gestió del transport

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

Explotacions agràries extensives
Explotacions ramaderes
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques
Desenvolupament de projectes mecànics
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Producció per mecanització
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Fabricació industrial de fusteria i moble
Transformació de fusta i suro
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Matèries primeres en arts gràfiques
Impressió en arts gràfiques
(cicles de grau mitjà)
Preimpressió en arts gràfiques
Patronatge
Matèries, productes i assajos de qualitat Processos de confecció industrial
tèxtil
Processos d’ennobliment tèxtil
(cicles de grau superior)
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Calçat i marroquineria
Confecció
Matèries tèxtils
Operacions d’ennobliment tèxtil
(cicles de grau mitjà)
Producció de filatura i teixidura de calada
Producció de teixits de punt
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Mecanització agrària
Explotacions ramaderes
(cicles de grau mitjà)
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural
Mecanització i instal·lacions en una
Gestió i organització d’empreses agropecuàries
empresa agrària
Gestió i organització dels recursos naturals i
(cicles de grau superior)
paisatgístics
Fabricació industrial de fusteria i moble
Mecanització industrial de la fusta
Transformació de fusta i suro
(cicles de grau mitjà)
Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Jardineria
Moviment de fluids i elements d’impulsió Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic
(cicles de grau superior)
Mètodes de control fitosanitari
(cicles de grau mitjà)

Muntatge i manteniment elèctric
(cicles de grau mitjà)
Muntatge i manteniment mecànic
(cicles de grau mitjà)
Muntatge i obtenció de la forma
impressora
(cicles de grau mitjà)
Neteja, desinfecció i esterilització
(cicles de grau mitjà)

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Manteniment ferroviari
Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Manteniment ferroviari
Impressió en arts gràfiques
Preimpressió en arts gràfiques
Estètica personal decorativa
Perruqueria
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HOTELERIA I TURISME
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

COMERÇ I MÀRQUETING
HOTELERIA I TURISME

COMERÇ I MÀRQUETING

ACTIVITATS AGRÀRIES
ARTS GRÀFIQUES
FABRICACIÓ MECÀNICA

FUSTA I MOBLE

ARTS GRÀFIQUES

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

ACTIVITATS AGRÀRIES

ACTIVITATS AGRÀRIES

FUSTA I MOBLE
ACTIVITATS AGRÀRIES

QUÍMICA
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

ARTS GRÀFIQUES

IMATGE PERSONAL

Full de disposicions i actes administratius

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Ofertes gastronòmiques i sistemes de
proveïment
(cicles de grau mitjà)

Cuina
Pastisseria i forneria
Serveis de restaurant i bar

HOTELERIA I TURISME

Organització de la producció gràfica
(cicles de grau superior)

ARTS GRÀFIQUES

Costos de producció
(cicles de grau superior)

Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques

Organització de la producció tèxtil
(cicles de grau superior)

Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Gestió de la qualitat en la producció
tèxtil
(cicles de grau superior)
Organització de la confecció
(cicles de grau superior)
Gestió de la qualitat en la confecció
(cicles de grau superior)

Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Patronatge
Processos de confecció industrial
Patronatge
Processos de confecció industrial
Operacions de fabricació de productes
Organització, seguretat i ambient químic farmacèutics
(cicles de grau mitjà)
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de procés en planta química
Organització i gestió en indústries de
Fabricació de productes farmacèutics i afins
processos
Indústries de procés de pasta i paper
(cicles de grau superior)
Indústries de procés químic
Animació sociocultural
Organització i gestió d’una petita
empresa d’activitats de temps lliure i
Animació d’activitats físiques i esportives
socioeducatives
(cicles de grau superior)
Animació turística
Explotacions agràries extensives
Organització i gestió d’una explotació
Explotacions agrícoles intensives
agrària familiar
Explotacions ramaderes
(cicles de grau mitjà)
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural
Gestió i organització d’empreses
Organització i gestió d’una empresa
agropecuàries
agrària
Gestió i organització dels recursos naturals i
(cicles de grau superior)
paisatgístics

Operacions i control de magatzem
(cicles de grau mitjà)

Pell i cuir
(cicles de grau mitjà)
Plans d’obra
(cicles de grau superior)
Plans de seguretat en el manteniment i
muntatge d’equips i instal·lacions
(cicles de grau superior)
Plans de seguretat en indústries de
fabricació mecànica
(cicles de grau superior)
Plans de seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell
(cicles de grau superior)
Primers auxilis
(cicles de grau mitjà)
Producció i transmissió de la calor
(cicles de grau superior)

QUÍMICA

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT
ACTIVITATS FÍSIQUES I
ESPORTIVES
HOTELERIA I TURISME
ACTIVITATS AGRÀRIES

Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Calçat i marroquineria
Confecció
Desenvolupament i aplicacions de projectes de
construcció
Realització i plans d’obres
Manteniment d’equips industrials
Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Producció per mecanització

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Adobs
Processos de confecció industrial
Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Conducció d’activitats fisicoesportives en el
medi natural
Cures auxiliars d’infermeria
Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
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TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ
FABRICACIÓ MECÀNICA

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
SANITAT
QUÍMICA

Núm. 944

CRÈDITS
Processos d’arts gràfiques
(cicles de grau mitjà)
Impressió per rotogravat i flexografia
(cicles de grau mitjà)
Impressió per serigrafia
(cicles de grau mitjà)
Preimpressió
(cicles de grau superior)
Control del procés de preimpressió
(cicles de grau superior)
Processos en indústries de la fusta
(cicles de grau superior)
Producció de plantes
(cicles de grau mitjà)
Programació de la producció en
fabricació mecànica
(cicles de grau superior)
Programació de sistemes automàtics
de fabricació mecànica
(cicles de grau superior)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Impressió en arts gràfiques
Preimpressió en arts gràfiques
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Impressió en arts gràfiques
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Impressió en arts gràfiques
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques
Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Producció de fusta i moble
Explotacions agrícoles intensives
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Producció per mecanització

ARTS GRÀFIQUES

FUSTA I MOBLE
ACTIVITATS AGRÀRIES

FABRICACIÓ MECÀNICA

Producció per mecanització
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Projectes, amidaments i valoracions
(cicles de grau mitjà)

Obres de la construcció
Acabats de construcció
Obres de formigó
Operacions i manteniment de maquinària de
construcció

Protecció radiològica
(cicles de grau superior)

Imatge per al diagnòstic
Radioteràpia

SANITAT

Desenvolupament de productes electrònics
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicació i informàtics

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Qualitat
(cicles de grau superior)
Qualitat
(cicles de grau mitjà)
Qualitat en el manteniment i
muntatge d’equips i instal·lacions
(cicles de grau superior)
Química aplicada
(cicles de grau mitjà)
Química dels tractaments
(cicles de grau superior)
Recolzament psicològic al pacient/
client
(cicles de grau mitjà)
Relacions en l’àmbit del treball
(cicles de grau superior)

Equips electrònics de consum
Equips i instal·lacions electrotècniques
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés
Manteniment d’equips industrials
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de procés en planta química
Adobs
Processos d’ennobliment tèxtil
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Gestió i organització d’empreses agropecuàries
Gestió i organització de recursos naturals
i paisatgístics
Navegació, pesca i transport marítim
Producció aqüícola
Supervisió i control de màquines i
instal·lacions del vaixell
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques

ACTIVITATS AGRÀRIES

Gestió del transport
Imatge
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
Realització d’audiovisuals i espectacles
So
Realització i plans d’obres
Desenvolupament de productes electrònics
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicació i informàtics
Construccions metàl·liques
Desenvolupament de projectes mecànics
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Producció per mecanització
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QUÍMICA

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
SANITAT

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

ARTS GRÀFIQUES
COMERÇ I MÀRQUETING
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

Full de disposicions i actes administratius

CRÈDITS

Relacions en l’equip de treball
(cicles de grau mitjà)

Replantejaments d’obra
(cicles de grau superior)
Representació gràfica i verificació
d’elements mecànics
(cicles de grau mitjà)
Representació gràfica en instal·lacions
(cicles de grau superior)

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Desenvolupament de productes en fusteria i moble
Producció de fusta i moble
Agències de viatges
Allotjament
Restauració
Assessoria d’imatge personal
Indústria alimentària
Administració de sistemes informàtics
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

FUSTA I MOBLE
HOTELERIA I TURISME

IMATGE PERSONAL
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
INFORMÀTICA

Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
de fluids, tèrmiques i de manutenció
Manteniment d’equips industrials
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés
Dietètica
Documentació sanitària
Ortesis i pròtesis
Adobs
Patronatge
Processos de confecció industrial
Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada
Processos tèxtils de teixidura de punt
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics
Fabricació i transformació de productes de vidre

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Anàlisi i control
Fabricació de productes farmacèutics i
afins
Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic
Plàstics i cautxú
Química ambiental
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi
natural
Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell
Operacions de cultiu aqüícola
Pesca i transport marítim
Preimpressió en arts gràfiques
Obres de la construcció
Obres de formigó
Operació i manteniment de maquinària de
construcció
Equips electrònics de consum
Equips i instal·lacions electrotècniques

QUÍMICA

SANITAT

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

VIDRE I CERÀMICA

ACTIVITATS AGRÀRIES

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

ARTS GRÀFIQUES
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Fosa
Mecanització
Soldadura i caldereria
Tractaments superficials i tèrmics
Fabricació industrial de fusteria i moble
Transformació de fusta i suro

FABRICACIÓ MECÀNICA

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Cures auxiliars d’infermeria
Operacions de fabricació de productes ceràmics
Operacions de fabricació de vidre i transformats
Desenvolupament de projectes urbanístics i
operacions topogràfiques
Realització i plans d’obres
Instal·lació i manteniment electromecànic i
conducció de línies
Manteniment ferroviari
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
de fluids, tèrmiques i de manutenció
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ
SANITAT
VIDRE I CERÀMICA
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FUSTA I MOBLE

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

MANTENIMENT I SERVEIS ALA
PRODUCCIÓ

Núm. 944

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Revestiments continus conglomerats
(cicles de grau mitjà)

Acabats de construcció
Obres de la construcció
Operació, control i manteniment de màquines i
Sanitat i primers auxilis en la mar
instal·lacions del vaixell
(cicles de grau mitjà)
Pesca i transport marítim
Agències de viatges
Restauració
Segona llengua estrangera
Allotjament
(cicles de grau superior)
Animació turística
Informació i comercialització turístiques
Segona llengua estrangera en el comerç Comerç internacional
internacional
Gestió del transport
(cicles de grau superior)
Seguretat en el manteniment d’aeronaus Manteniment aeromecànic
(cicles de grau superior)
Manteniment d’aviònica
Seguretat en el manteniment de vehicles Carrosseria
(cicles de grau mitjà)
Electromecànica de vehicles
Manteniment ferroviari
Seguretat en el muntatge i manteniment Instal·lació i manteniment electromecànic de
d’equips i instal·lacions
maquinària i conducció de línies
(cicles de grau mitjà)
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor
Operació, control i manteniment de màquines i
Seguretat en el treball a bord
instal·lacions del vaixell
(cicles de grau mitjà)
Pesca i transport marítim
Acabats de construcció
Obres de la construcció
Seguretat en la construcció
Obres de formigó
(cicles de grau mitjà)
Operació i manteniment de maquinària de
construcció
Seguretat en la indústria de la fusta i el Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
moble
Fabricació industrial de fusteria i moble
(cicles de grau mitjà)
Transformació de fusta i suro
Calçat i marroquineria
Seguretat en la indústria tèxtil, confecció Confecció
i pell
Operacions d’ennobliment tèxtil
(de cicles de grau mitjà)
Producció de filatura i teixidura de calada
Producció de teixits de punt
Seguretat en les indústries d’arts
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
gràfiques
Impressió en arts gràfiques
(cicles de grau mitjà)
Seguretat en les indústries de fabricació Fosa
mecànica
Mecanització
( cicles de grau mitjà)
Tractaments superficials i tèrmics
Seguretat i ambient químic
(cicles de grau superior)
Serveis auxiliars de procés químic
(cicles de grau mitjà)
Sistemes automàtics en les
instal·lacions
(cicles de grau superior)
Sistemes auxiliars de fabricació
mecànica
(cicles de grau mitjà)
Sistemes de control i auxiliars dels
processos
(cicles de grau mitjà)

Situacions d’emergència i
supervivència en el mar
(cicles de grau mitjà)
Tècniques de tall de teixits i pells
(cicles de grau mitjà)
Tècniques de mecanització i unió
(cicles de grau mitjà)

Fabricació de productes farmacèutics i afins
Indústries de procés de pasta i paper
Indústries de procés químic
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de procés de planta química
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
de fluids, tèrmiques i de manutenció
Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés
Fosa
Mecanització
Tractaments superficials i tèrmics
Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaboració d’olis i sucs
Elaboració de productes làctics
Elaboració de vins i altres begudes
Molineria i indústries cerealistes
Panificació i rebosteria
Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell
Pesca i transport marítim
Calçat i marroquineria
Confecció
Instal·lació i manteniment electromecànic i
conducció de línies
Manteniment ferroviari
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EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

HOTELERIA I TURISME

COMERÇ I MÀRQUETING

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

FUSTA I MOBLE

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

ARTS GRÀFIQUES

FABRICACIÓ MECÀNICA

QUÍMICA

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

FABRICACIÓ MECÀNICA

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Full de disposicions i actes administratius

CRÈDITS

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Tècniques electromecàniques bàsiques
per al manteniment
(cicles de grau superior)

Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS
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Família: ACTIVITATS AGRÀRIES
FORMACIÓ APORTADA
Família
professional

Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle Formatiu: Gestió i organització d’empreses
agropecuàries

Activitats
agràries

Cicle Formatiu: Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics

Crèdit: Organització i gestió d’una empresa agrària
(Gestió i organització d’empreses agropecuàries)
(Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics)

Administració

Família
professional

Cicle Formatiu: Administració i finances

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)
Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)
Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)
Organització i gestió d’una empresa agrària
(Gestió i organització d’empreses agropecuàries)
(Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics)
Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)

Família: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Administració, gestió i comercialització en la petita
empresa
Dinàmica de grups
Fonaments de l’activitat física
Primers auxilis
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)
Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Cicle Formatiu: Animació d’activitats físiques i
esportives

Crèdit : Animació i dinàmica de grups
(Animació d’activitats físiques i esportives)
Activitats
físiques i
esportives

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit: Activitats físiques per a persones amb
discapacitats
(Animació d’activitats físiques i esportives)
Crèdit: Fonaments biològics i bases del condicionament
físic
(Animació d’activitats físiques i esportives)
Crèdit: Primers auxilis
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Crèdit: Organització i gestió d’una petita empresa
d’activitats de temps lliure i socioeducativa
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Administració, gestió i comercialització en la petita
empresa
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)
Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)
Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)
Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Cicle formatiu: Animació sociocultural
Serveis
Cicle formatiu: Educació infantil
socioculturals i a
la comunitat
Crèdit: Animació i dinàmica de grups
(Animació sociocultural)
(Educació infantil)

Fonaments de l’activitat física
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)
Primers auxilis
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Família: ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Família
professional
Activitats
Cicle Formatiu: Navegació, pesca i transport marítim
maritimopesqueres
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Administració del vaixell
(Pesca i transport marítim)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

Electricitat i
Electrònica

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit: Dret marítim, legislació pesquera i administració
(Navegació, pesca i transport marítim)

Administració del vaixell
(Pesca i transport marítim)
Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
Obra viva i elements submergits
Tècniques de manteniment corrector amb recontruccions
d’elements
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)
Manteniment de l’obra viva i elements submergits
Operacions de manteniment correctiu amb reconstrucció
d’elements
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
Obra viva i elements submergits
Tècniques de manteniment corrector amb
reconstruccions d’elements
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)
Automatització: regulació i control
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
(Pesca i transport marítim)
Automatització: regulació i control
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
(Pesca i transport marítim)
Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)

Cicle Formatiu: Equips i instal·lacions electrotècniques

Cicle Formatiu: Construccions metàl·liques

Fabricació
mecànica

Cicle Formatiu: Soldadura i caldereria

Crèdit: Execució de processos en construccions
metàl·liques
(Construccions metàl·liques)

Cicle Formatiu: Desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció

Cicle Formatiu: Instal·lació i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció de línies

Cicle Formatiu: Manteniment d’equips industrials

Manteniment i
serveis a la
producció

Manteniment de
vehicles
autopropulsats

Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
d’elements
Obra viva i elements submergits
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)

Instal·lacions i màquines elèctriques
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
Instal·lacions i màquines elèctriques
Cicle Formatiu: Manteniment ferroviari
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)
Automatització: regulació i control
Cicle Formatiu: Manteniment i muntatge d’instal·lacions (Operació, control i manteniment de màquines i
d’edifici i procés
instal·lacions del vaixell)
(Pesca i transport marítim)
Instal·lacions i màquines elèctriques
Cicle Formatiu: Muntatge i manteniment d’instal·lacions
(Operació, control i manteniment de màquines i
de fred, climatització i producció de calor
instal·lacions del vaixell)
Crèdits: Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics Automatització: regulació i control
+ Conducció i manteniment de línies automatitzades
(Operació, control i manteniment de màquines i
(Instal·lació i manteniment electromecànic de
instal·lacions del vaixell)
maquinària i conducció de línies)
(Pesca i transport marítim)
Crèdit: Muntatge i manteniment dels sistemes elèctrics i Instal·lacions i màquines elèctriques
electrònics
(Operació, control i manteniment de màquines i
(Manteniment d’equips industrials)
instal·lacions del vaixell)
Crèdit: Sistemes automàtics en les instal·lacions
Automatització: regulació i control
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de
(Operació, control i manteniment de màquines i
fluids, tèrmiques i de manutenció)
instal·lacions del vaixell)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
(Pesca i transport marítim)
procés)
Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
Crèdit: Tècniques de fabricació per al manteniment i
d’elements
muntatge
Obra viva i elements submergits
(Manteniment d’equips industrials)
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)
Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
d’elements
Cicle Formatiu: Manteniment aeromecànic
Obra viva i elements submergits
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)
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Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle Formatiu: Manteniment d’aviònica

Crèdit: Tècniques electromecàniques bàsiques per al
manteniment
(Manteniment aeromecànic)
(Manteniment d’aviònica)

Família
professional

Família: ADMINISTRACIÓ
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Administració i finances

Cicle formatiu: Secretariat

Administració
Crèdit: Administració pública
(Administració i finances)
Crèdit: Tractament comptable de la informació
(Administració i finances)
Crèdits: Elaboració i presentació de documents i
informació + Gestió de dades
(Secretariat)
Crèdits: Gestió comercial i atenció al client + Productes
i serveis financers i d’assegurances
(Administració i finances)
Crèdit: Recursos humans
(Administració i finances)
Crèdits: Tractament automàtic de la informació +
Aplicacions informàtiques avançades
(Administració i finances)
Comerç i
màrqueting

Cicle formatiu: Comerç

Cicle formatiu: Comerç internacional

Cicle formatiu: Gestió comercial i màrqueting

Cicle formatiu: Gestió del transport
Cicle formatiu: Serveis al consumidor
Crèdit: Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Comerç internacional)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
(Gestió del transport)
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FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
d’elements
Obra viva i elements submergits
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell
Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
d’elements
Obra viva d’elements submergits
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Aplicacions informàtiques
Comptabilitat general i tresoreria
Gestió administrativa de compravenda
Gestió administrativa de personal
Principis de gestió administrativa pública
Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics
(Gestió administrativa)
Elaboració i presentació de documents i informació
Elements de dret
Gestió de dades
(Secretariat)
Aplicacions informàtiques
Comunicació i arxiu
Operatòria de teclats
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques avançades
Tractament automàtic de la informació
(Administració i finances)
Principis de gestió administrativa pública
(Gestió administrativa)
Comptabilitat general i tresoreria
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques avançades
Tractament automàtic de la informació
(Administració i finances)
Productes i serveis financers i d’assegurances bàsics
(Gestió administrativa)
Gestió administrativa de personal
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)
Elaboració i presentació de documents i informació
Gestió de dades
(Secretariat)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques
Gestió administrativa de compravenda
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques
Gestió administrativa de compravenda
(Gestió administrativa)
Gestió comercial i servei d’atenció al client
(Administració i finances)
Aplicacions informàtiques
Gestió administrativa de compravenda
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit: Llengua estrangera en el comerç internacional:
anglès (Comerç internacional)
Crèdit: Segona llengua estrangera en el comerç
internacional (Comerç internacional)

Cicle formatiu: Administració de sistemes informàtics

Informàtica

Cicle formatiu: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques

Sanitat

Crèdit: Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Llengua estrangera: anglès
(Secretariat)
Segona llengua estrangera
(Secretariat)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques avançades
Tractament automàtic de la informació
(Administració i finances)
Gestió de dades
(Secretariat)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)
Aplicacions informàtiques avançades
Tractament automàtic de la informació
(Administració i finances)
Gestió de dades
(Secretariat)
Aplicacions informàtiques
(Gestió administrativa)

Família: ARTS GRÀFIQUES
FORMACIÓ APORTADA
Família
professional

FORMACIÓ A CONVALIDAR

Cicle formatiu / Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Matèries primeres en arts gràfiques
Processos en arts gràfiques
(Enquadernació i manipulats de paper i cartró)
(Impressió en arts gràfiques)
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Primeres matèries en arts gràfiques
Processos en arts gràfiques
(Enquadernació i manipulats de paper i cartró)
(Impressió en arts gràfiques)
(Preimpressió en arts gràfiques)

Cicle formatiu: Disseny i producció editorial

Cicle formatiu: Producció en indústries d’arts gràfiques
Arts gràfiques

Crèdit: Materials de producció en arts gràfiques
(Disseny i producció editorial)
(Producció en indústries d’arts gràfiques)
Crèdit: Plans de seguretat en indústries d’arts gràfiques
(Producció en indústries d’arts gràfiques)
Crèdit: Preimpressió
(Disseny i producció editorial)
(Producció en indústries d’arts gràfiques)
Cicle: Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Informàtica
Cicle: Administració de sistemes informàtics
Electricitat i
Electrònica

Crèdit que cal convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle: Sistemes de telecomunicació i informàtics
Crèdits: Equips i sistemes informàtics + Sistemes
operatius monousuari i multiusuari
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Cicle: Instal·lacions electrotècniques
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Seguretat en les indústries d’arts gràfiques
(Enquadernació i manipulats de paper i cartró)
(Impressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Primeres matèries en arts gràfiques
(Enquadernació i manipulats de paper i cartró)
(Impressió en arts gràfiques)
(Preimpressió en arts gràfiques)
Seguretat en les indústries d’arts gràfiques
(Enquadernació i manipulació de paper i cartró)
(Impressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)

Núm. 944

FORMACIÓ APORTADA
Família
professional

FORMACIÓ A CONVALIDAR

Cicle formatiu / Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit que cal convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdits: Sistemes microinformàtics monousuari +
Xarxes locals
(Instal·lacions electrotècniques)

Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)

Cicle: Sistemes de regulació i control automàtics
Crèdits: Informàtica industrial + Comunicacions
industrials
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Cicle: Desenvolupament de productes electrònics

Cicle: Equips electrònics de consum
Crèdit: Sistemes electrònics d’informació
(Equips electrònics de consum)

Família
professional

Família: COMERÇ I MÀRQUETING
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Administració i finances

Cicle formatiu: Gestió administrativa

Administració

Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)
Sistemes informàtics en la preimpressió i edició
electrònica
(Preimpressió en arts gràfiques)

Cicle formatiu: Secretariat

Crèdits: Elaboració i presentació de documents i
informació + Gestió de dades
(Secretariat)

Crèdits: Tractament automàtic de la informació +
Aplicacions informàtiques avançades
(Administració i finances)

Comerç i
màrqueting
Cicle formatiu: Comerç internacional
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Administració i gestió d’un petit establiment comercial
Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Comerç internacional)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Administració i gestió d’un petit establiment comercial
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Llengua estrangera
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
Llengua estrangera
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Logística comercial
(Gestió comercial i màrqueting)
Activitats de venda
Aplicacions informàtiques de propòsit general
Llengua estrangera
Tècniques de venda
(Comerç)

Cicle formatiu: Gestió comercial i màrqueting

Comercialització del servei de transport
(Gestió del transport)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
Operacions d’emmagatzematge
(Comerç)
Llengua estrangera
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
Logística comercial
(Gestió comercial i màrqueting)
Transport internacional de mercaderies
(Comerç internacional)

Cicle formatiu: Gestió del transport

Cicle formatiu: Serveis al consumidor
Crèdit: Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç internacional)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
(Gestió del transport)
Crèdit: Llengua estrangera en el comerç internacional:
anglès
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)

Cicle formatiu: Administració de sistemes informàtics

Informàtica
Cicle formatiu: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques

Cicle formatiu: Agències de viatge
Hoteleria i
turisme

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Allotjament
Cicle formatiu: Informació i comercialització turística

Cicle formatiu: Documentació sanitària

Sanitat
Crèdit: Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
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Aplicacions informàtiques de propòsit general
Llengua estrangera
(Comerç)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)

Llengua estrangera
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Llengua estrangera
(Comerç)
Llengua estrangera
(Comerç)
Llengua estrangera
(Comerç)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)

Núm. 944

Família
professional

Família: COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu / Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit que cal convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Preimpressió en arts gràfiques
Arts gràfiques

Crèdits: Preparació i digitalització d’imatges +
Reproducció i tractament d’imatges
(Preimpressió en arts gràfiques)
Cicle formatiu: Imatge

Comunicació,
imatge i so

Cicle formatiu: Realització d’audiovisuals i espectacles

Crèdits: Il·luminació d’espais escènics + Mitjans
fotogràfics i audiovisuals
(Imatge)
Crèdits: Representacions escèniques i espectacles +
Sistemes tècnics de realització
(Realització d’audiovisuals i espectacles)
Cicle: Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Informàtica
Cicle: Administració de sistemes informàtics
Cicle: Secretariat
Administració

Comerç i
màrqueting

Crèdit: Tractament automàtic de la informació
(Administració i finances)
Crèdit: Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Serveis al consumidor)
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)

Família
professional
Edificació i obra
civil

Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)

Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Informàtica de gestió en la producció audiovisual
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)

Cicle: Documentació sanitària
Sanitat

Tractaments d’imatges fotogràfiques per procediments
digitals
(Laboratori d’imatge)
Tractaments d’imatges fotogràfiques per procediments
digitals
(Laboratori d’imatge)
Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)
Processos d’imatge fotogràfica
(Laboratori d’imatge)
Llenguatges audiovisuals i escènics
Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
Mitjans fotogràfics i audiovisuals
Mitjans i llenguatges de comunicació visual
(Imatge)
Mitjans tècnics audiovisuals
(Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles)

Crèdit: Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

Família: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Projecte d'obra civil
Representacions de construcció
(Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció)
Projectes, amidaments i valoracions
Seguretat en la construcció
(Acabats de construcció)
(Operació i manteniment de maquinària de construcció)
(Obres de la construcció)
(Obres de formigó)
Organització i control d'obres d'acabat
(Acabats de construcció)
Organització i control d'obres de maquinària de
construcció
(Operació i manteniment de maquinària de construcció)
Organització i control d'obra
(Obres de la construcció)
Organització i control d'obres de formigó
(Obres de formigó)

Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques

Cicle formatiu: Realització i plans d'obra
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Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Projectes, amidaments i valoracions
(Acabats de construcció)
(Operació i manteniment de maquinària de construcció)
(Obres de la construcció)
(Obres de formigó)
Organització i control d'obres d'acabat
Crèdits: Programació dels talls d'obra + Unitats d'obra +
(Acabats de construcció)
Plans d'obra
Organització i control d'obres de maquinària de
(Realització i plans d'obra)
construcció
(Operació i manteniment de maquinària de construcció)
Organització i control d'obra
(Obres de la construcció)
Organització i control d'obres de formigó
(Obres de formigó)
Seguretat en la construcció
(Acabats de construcció)
Crèdit: Plans de seguretat a la construcció
(Operació i manteniment de maquinària de construcció)
(Realització i plans d'obra)
(Obres de la construcció)
(Obres de formigó)
Projecte d'obra civil
Crèdit: Projecte d'urbanització
(Desenvolupament i aplicació de projectes de
(Desenvolupament de projectes urbanístics i
construcció)
operacions topogràfiques
Representació de projectes
Cicle: Desenvolupament i aplicació de projectes de
(Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions
construcció
topogràfiques)
Crèdit: Representacions de construcció
Representació de projectes
(Desenvolupament i aplicació de projectes de
(Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions
construcció)
topogràfiques)

Família
professional
Electricitat i
Electrònica

Família professional: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Electrònica digital no programable
Electrònica digital programable
Electrònica general
(Equips electrònics de consum)

Cicle formatiu: Desenvolupament de productes
electrònics

Cicle formatiu: Equips i instal·lacions electrotècniques

Cicle formatiu: Instal·lacions electrotècniques

Cicle formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics

Cicle formatiu: Sistemes de telecomunicació i
informàtics
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Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Instal·lacions bàsiques
(Equips electrònics de consum)
Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis
Instal·lacions elèctriques d’enllaç i centres de
transformació
Instal·lacions elèctriques d’interior
Instal·lacions singulars en habitatges i edificis
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Sistemes microinformàtics monousuari
(Instal·lacions electrotècniques)
Xarxes locals
(Instal·lacions electrotècniques)
Informàtica industrial
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Instal·lacions de recepció i distribució de senyal de TV
Instal·lacions de so
Instal·lacions de telefonia interior i transmissió de dades
Reparació d’equips de so i alta fidelitat
Reparació d’equips microinformàtics
Reparació d’equips telefònics i telemàtics
Sistemes electrònics d’informació
(Equips electrònics de consum)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)

Núm. 944

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit: Qualitat
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Crèdits: Comunicacions industrials + Informàtica
industrial
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Crèdit: Electrònica analògica
(Desenvolupament de productes electrònics)
Crèdit: Instal·lacions elèctriques d’interior
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Crèdits: Sistemes digitals cablats + Sistemes
microprogramables
(Desenvolupament de productes electrònics)
Crèdits: Sistemes operatius monousuari, multiusuari i
utilitats de suport + Programes d’usuari + Tècniques de
programació
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Sistemes de telefonia
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)

Cicle formatiu: Construccions metàl·liques

Cicle formatiu: Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

Fabricació
mecànica

Cicle formatiu: Producció per mecanització

Crèdit: Control de qualitat en fabricació mecànica
(Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia)
(Producció per mecanització)

Crèdit: Gestió de la qualitat en construccions
metàl·liques
(Construccions metàl·liques)

Informàtica
Cicle formatiu: Administració de sistemes informàtics
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FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Sistemes microinformàtics monousuaris
Xarxes locals
(Instal·lacions electrotècniques)
Tècniques de programació
(Desenvolupament de productes electrònics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)

Sistemes microinformàtics monousuari
Xarxes locals
(Instal·lacions electrotècniques)
Electrònica general
(Equips electrònics de consum)
Instal·lacions bàsiques
(Equips electrònics de consum)
Electrònica digital no programable
Electrònica digital programable
(Equips electrònics de consum)
Tècniques de programació
(Desenvolupament de productes electrònics)

Instal·lacions de telefonia interior i transmissió de dades
Reparació d’equips telefònics i telemàtics
(Equips electrònics de consum)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Programes d’usuari
Sistemes operatius monousuari, multiusuari i utilitats de
suport
Tècniques de programació
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Tècniques de programació
(Desenvolupament de productes electrònics)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques

Crèdits: Programació estructurada i modular +
Programació avançada
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)

Cicle formatiu: Desenvolupament de productes en
fusteria i moble

Fusta i moble

Cicle formatiu: Producció de fusta i moble

Crèdit: Gestió de la qualitat en indústries de la fusta i el
moble
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)
(Producció de fusta i moble)

Família
professional

Electricitat i
Electrònica

Sistemes operatius monousuari, multiusuari i utilitats de
suport
Programes d’usuari
Tècniques de programació
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Tècniques de programació
(Desenvolupament de productes electrònics)
Tècniques de programació
(Desenvolupament de productes electrònics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)
Qualitat
(Equips electrònics de consum)
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
(Desenvolupament de productes electrònics)
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)
(Sistemes de telecomunicació i informàtics)

Família professional: FABRICACIÓ MECÀNICA
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics

Crèdits: Sistemes de control seqüencial + Gestió del
desenvolupament de sistemes automàtics
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Fabricació
mecànica

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Construccions metàl·liques
Cicle formatiu: Mecanització

Cicle formatiu: Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

Cicle formatiu: Producció per mecanització
Crèdit: Plans de seguretat en indústries de fabricació
mecànica
(Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia)
(Producció per mecanització)
Cicle formatiu: Producció per mecanització
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Automatització de la fabricació
(Desenvolupament de projectes mecànics)
Programació de sistemes automàtics de fabricació
mecànica
(Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia)
(Producció per mecanització)
Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Automatització de la fabricació
(Desenvolupament de projectes mecànics)
Desenvolupaments geomètrics en construccions
metàl·liques
(Soldadura i caldereria)
Mecanització en construccions metàl·liques
(Soldadura i caldereria)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Tècniques de fabricació mecànica
(Desenvolupament de projectes mecànics)
Productes mecànics
(Mecanització)

Núm. 944

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
mecànics
Crèdit: Representació en construccions metàl·liques
(Construccions metàl·liques)

Cicle formatiu: Manteniment d’equips industrials

Cicle formatiu: Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edificis i procés
Manteniment i
serveis a la
producció

Cicle formatiu: Instal·lació i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció de línies
Crèdit: Conducció i manteniment de línies
automatitzades
(Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies)
Crèdit: Plans de seguretat en el manteniment i
muntatge d’equips i instal·lacions
(Manteniment d’equips industrials)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i
procés)

Família
professional

Família: FUSTA I MOBLE
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Instal·lacions electrotècniques
Electricitat i
Electrònica

Cicle formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics
Crèdit: Qualitat
(Instal·lacions electrotècniques)
(Sistemes de regulació i control automàtics)

Fusta i moble
Cicle formatiu: Desenvolupament de productes en
fusteria i moble

Cicle formatiu: Producció de fusta i moble

Crèdit: Acabat industrial en fusteria i moble
(Producció de fusta i moble)
Crèdits: Desenvolupament de productes en fusteria i
moble + Projectes d'instal·lacions de fusteria i moble
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)
Crèdit: Fabricació i instal·lació de fusteria i moble
(Producció de fusta i moble)
Crèdit: Plans de seguretat en indústries de la fusta i el
moble
(Producció de fusta i moble)
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FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Productes mecànics
(Mecanització)
Desenvolupaments geomètrics en construccions
metàl·liques
(Soldadura i caldereria)
Automatització de la fabricació
Tècniques de fabricació mecànica
(Desenvolupament de projectes mecànics)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Sistemes auxiliars de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica
(Fosa)
(Mecanització)
(Tractaments superficials i tèrmics)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Gestió de la qualitat en indústries de la fusta i el moble
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)
(Producció de fusta i moble)
Gestió de la qualitat en indústries de la fusta i el moble
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)
(Producció de fusta i moble)
Gestió de la qualitat en indústries de la fusta i moble
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)
(Producció de fusta i moble)
Definició de solucions en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
Materials i productes en indústries de la fusta
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
(Transformació de fusta i suro)
Aplicació d'acabaments en fusteria i moble
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
Materials i productes en indústries de la fusta
Seguretat en la indústria de la fusta i el moble
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
(Transformació de fusta i suro)
Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
Aplicació d'acabaments en fusteria i moble
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
Definició de solucions en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
Operacions bàsiques de mecanització en fusteria i moble
a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
Seguretat en la indústria de la fusta i el moble
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
(Transformació de fusta i suro)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit: Processos en indústries de la fusta
(Producció de fusta i moble)
(Desenvolupament de productes en fusteria i moble)

Cicle formatiu: Fabricació industrial de fusteria i moble
Cicle formatiu: Producció de fusta i moble
Crèdit: Aplicació d'acabaments en fusteria i moble
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
Crèdits: Mecanització industrial de la fusta + Muntatge
industrial de fusteria i moble
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
Crèdit: Acabat industrial en fusteria i moble
(Producció de fusta i moble)

Família
professional

Família: HOTELERIA I TURISME
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu : Administració i finances

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Materials i productes en indústries de la fusta
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
(Fabricació industrial de fusteria i moble)
(Transformació de fusta i suro)
Fabricació a mida en fusteria i moble
L'acabament en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
L'acabament en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
L'acabament en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
Fabricació a mida en fusteria i moble
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)
L'acabament en fusteria i moble a mida
(Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Gestió econòmica i administrativa en agències de viatges
(Agències de viatges)
Llengua estrangera

Administració

Crèdit: Llengua estrangera (anglès)
(Secretariat)

(Serveis de restaurant i bar)
(Cuina)

Crèdit: Segona llengua estrangera
(Secretariat)

Segona llengua estrangera

Cicle formatiu : Gestió comercial i màrqueting

Comercialització de productes i serveis turístics

(Serveis de restaurant i bar)

Crèdit: Llengua estrangera en el comerç internacional
Comerç i
màrqueting

(Comerç internacional)
Crèdit: Segona llengua estrangera en el comerç
internacional
(Comerç internacional)
(Gestió del transport)

Hoteleria i
turisme

(Agències de viatges)
Llengua estrangera
(Agència de viatges)
Llengua estrangera
(Serveis de restaurant i bar )
(Cuina)
Segona llengua estrangera
(Serveis de restaurant i bar)

Productes i destinacions turístiques nacionals i
internacionals

Cicle formatiu: Agència de viatges

(Informació i comercialització turístiques)
Rebosteria
(Cuina)
Ofertes gastronòmiques i sistemes de proveïment

Cicle formatiu: Pastisseria i forneria

(Pastisseria i forneria)
(Cuina)
(Serveis de restaurant i bar)
Rebosteria
(Cuina)
Tècniques de pastisseria, forneria i conservació
d’aliments

Cicle formatiu: Restauració

(Pastisseria i forneria)
Tècniques de servei i atenció al client
Tècniques elementals de cuina
(Serveis de restaurant i bar)
Tècniques bàsiques de servei i de preparació d’aliments i
begudes a la vista del client

Cicle formatiu : Serveis de restaurant i bar

(Cuina)
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Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdits: Begudes + Tècniques de servei i atenció al
client

Tècniques bàsiques de servei i de preparació d’aliments i
begudes a la vista del client

(Serveis de restaurant i bar )

(Cuina)

Crèdit: Disseny i comercialització de productes turístics
locals i regionals
(Informació i comercialització turístiques )
Crèdit: Elaboracions culinàries
(Restauració)
Crèdit: Llengua estrangera
(Agència de viatges)
(Allotjament)
(Animació turística)
(Informació i comercialització turístiques)
Crèdit: Organització i control de l’allotjament

Comercialització de productes i serveis turístics
(Allotjament)

(Allotjament)
Crèdits: Panificació i pastisseria salada + Productes de
pastisseria i rebosteria
(Pastisseria i Forneria)
Crèdit: Processos de servei
(Restauració)

Tècniques elementals de cuina
(Serveis de restaurant i bar)
Llengua estrangera
(Serveis de restaurant i bar)
(Cuina)

Organització i control en agències de viatges
(Agències de viatges)
Rebosteria
(Cuina)
Tècniques de servei i atenció al client

Crèdits: Processos de servei + Elaboracions culinàries
(Restauració)
Crèdit: Producció i venda de serveis turístics en
agències de viatges

Indústries
alimentàries

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

(Serveis de restaurant i bar)
Tècniques culinàries
(Cuina)
Productes i destinacions turístiques nacionals i
internacionals

(Agències de viatges)

(Informació i comercialització turístiques)

Crèdit: Segona llengua estrangera
(Agència de viatges)
(Allotjament)
(Animació turística )
(Informació i comercialització turístiques )

Segona llengua estrangera
(Serveis de restaurant i bar)

Rebosteria
(Cuina)
Tècniques de pastisseria, forneria i conservació
d’aliments

Cicle formatiu: Panificació i rebosteria

Panificació i pastisseria salada
(Pastisseria i forneria)
Activitats i recursos culturals
(Animació turística)

Serveis
socioculturals i a Cicle formatiu : Animació sociocultural
la comunitat

Família
professional
Comunicació,
imatge i so

Família: IMATGE PERSONAL
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu : Imatge

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Processos audiovisuals i espectacles
(Caracterització)
Processos audiovisuals i espectacles

Cicle formatiu : Realització d’audiovisuals i espectacles
Imatge personal

Cicle formatiu : Assessoria de la imatge personal

Cicle formatiu : Estètica

(Caracterització)
Direcció tecnicoartística
(Perruqueria)
Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica personal decorativa)
(Perruqueria)
Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa
Depilació mecànica i tècniques complementàries
(Estètica personal decorativa)
Tècniques bàsiques de manicura i pedicura
(Perruqueria)
Transformacions del cabell per a la caracterització

Cicle formatiu : Estètica personal decorativa
Cicle formatiu : Perruqueria

(Caracterització)
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Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit: Anatomia, fisiologia i patologia humanes
aplicades a l’estètica integral
(Estètica)
Crèdits: Canvis de forma permanent en el cabell +
Canvis temporals de forma dels cabells + Pentinats i
recollits + Confecció i adaptació de perruques,
postissos i extensions de cabells
(Perruqueria)
Crèdit: Cosmetologia aplicada a l’estètica integral
(Estètica)

Crèdit: Escultura d’ungles i estètica de mans i peus
(Estètica personal decorativa)
Crèdit: Anatomofisiologia i patologia bàsica

Família
professional

Electricitat i
Electrònica

Hoteleria i
turisme

(Anatomia patològica i citologia)
(Documentació sanitària)
(Imatge per al diagnòstic)
(Ortesis i pròtesis)
(Pròtesis dentals)

Transformacions del cabell per a la caracterització
(Caracterització)
Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa

(Estètica personal decorativa)
Tècniques bàsiques de manicura i pedicura

Família: INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics
Crèdits: Sistemes de control seqüencial + Sistemes de
mesura i regulació
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Cicle formatiu: Pastisseria i forneria

Cicle formatiu: Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés

Cicle formatiu: Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de calor

Crèdit: Sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de
fluids, tèrmiques i de manutenció)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i
procés)

Sistemes automàtics de producció en la indústria
alimentària
(Indústria alimentària)
Sistemes automàtics de producció en la indústria
alimentària
(Indústria alimentària)
Elaboracions bàsiques de pastisseria
Especialitats i acabaments de pastisseria i confiteria
(Panificació i rebosteria)
Sistemes automàtics de producció en la indústria
alimentària
(Indústria alimentària)
Sistemes automàtics de producció en la indústria
alimentària
(Indústria alimentària)
Sistemes de control i auxiliars dels processos
(Conservació vegetal, càrnia i de peix)
(Elaboració d’olis i sucs)
(Elaboració de productes làctics)
(Elaboració de vins i altres begudes)
(Molineria i indústries cerealistes)
(Panificació i rebosteria)
Sistemes automàtics de producció en la indústria
alimentària
(Indústria alimentària)

Tècniques de protecció ambiental
(Indústria alimentària)
Gestió de la qualitat
Microbiologia alimentària
Química alimentària
(Indústria alimentària)
Higiene en la indústria alimentària
Seguretat en la indústria alimentària
(Conservació vegetal, càrnia i de peix)
(Elaboració d’olis i sucs)
(Elaboració de productes làctics)
(Elaboració de vins i altres begudes)
(Escorxador i carnisseria-xarcuteria)
(Molineria i indústries cerealistes)
(Panificació i rebosteria)

Cicle formatiu: Química ambiental
Química
Cicle formatiu: Anàlisi i control

Sanitat

(Estètica personal decorativa)
(Perruqueria)

(Perruqueria )
Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica personal decorativa)
(Perruqueria)

Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció

Manteniment i
serveis a la
producció

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques

(Estètica personal decorativa)
Depilació mecànica i tècniques complementàries

Crèdit: Depilació
(Estètica)

Sanitat

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Salut ambiental
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Família
professional

Família: INFORMÀTICA
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Administració de sistemes informàtics

Informàtica

Família
professional

Cicle formatiu: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques
Crèdit: Fonaments de programació
(Administració de sistemes informàtics)
Crèdit: Gestió de xarxes d’àrea local
(Administració de sistemes informàtics)
Crèdit: Sistemes informàtics monousuari i multiusuari
(Administració de sistemes informàtics)
Crèdit: Sistemes gestors de bases de dades
(Administració de sistemes informàtics)
Crèdit: Sistemes gestors de bases de dades
(Administració de sistemes informàtics)
Crèdits: Programació estructurada i modular+
Programació avançada
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)

Crèdits: Instal·lacions i equips elèctrics del vaixell +
Tècniques de manteniment corrector amb reconstrucció
Activitats
maritimopesque- d’elements + Obra viva i elements submergits
res
(Supervisió i control de màquines i instal·lacions del
vaixell)
Crèdit : Operacions de manteniment correctiu amb
reconstrucció d’elements
(Operació, control i manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell)

Tècniques electromecàniques bàsiques per al
manteniment
(Manteniment aeromecànic)
(Manteniment d’aviònica)
Tècniques electromecàniques bàsiques per al
manteniment
(Manteniment aeromecànic)
(Manteniment d’aviònica)
Tècniques de mecanització per al manteniment de
vehicles
(Electromecànica de vehicles)

Tècniques de mecanització per al manteniment de
vehicles
(Electromecànica de vehicles)
Tècniques electromecàniques bàsiques per al
manteniment
(Manteniment aeromecànic)
(Manteniment d’aviònica)
Cicle formatiu: Manteniment d’equips industrials
Tècniques de mecanització per al manteniment de
vehicles
(Electromecànica de vehicles)
Tècniques de mecanització per al manteniment de
Cicle formatiu: Manteniment ferroviari
vehicles
(Electromecànica de vehicles)
Crèdits: Elements de màquines + Tècniques de
Tècniques de mecanització per al manteniment de
vehicles
fabricació per al manteniment i muntatge
(Manteniment d’equips industrials)
(Electromecànica de vehicles)
Crèdits: Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i Tècniques electromecàniques bàsiques per al
electrònic + Tècniques de fabricació per al
manteniment
manteniment i muntatge
(Manteniment aeromecànic)
(Manteniment d’equips industrials)
(Manteniment d’aviònica)
Crèdits: Representació gràfica i verificació d’elements
Tècniques de mecanització per al manteniment de
mecànics + Tècniques de mecanització i unió
(Instal·lació i manteniment electromecànic de
vehicles
(Electromecànica de vehicles)
maquinària i conducció de línies)
(Manteniment ferroviari)
Planta de potència i sistemes mecànics de les aeronaus
Cicle formatiu: Manteniment aeromecànic
(Manteniment d’aviònica)
Sistemes elèctrics/electrònics de les aeronaus
Cicle formatiu: Manteniment d’aviònica
(Manteniment aeromecànic)
Cicle formatiu: Instal·lació i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció de línies

Manteniment de
vehicles
autopropulsats

Anàlisi i disseny de bases de dades
Programació estructurada i modular
Sistemes gestors de bases de dades relacionals
Sistemes operatius
Xarxes d’àrea local
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Fonaments de programació
(Administració de sistemes informàtics)
Programació estructurada i modular
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Xarxes d’àrea local
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Sistemes operatius
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Anàlisi i disseny de bases de dades
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Sistemes gestors de bases de dades relacionals
(Desenvolupament d’aplicacions informàtiques)
Fonaments de programació
(Administració de sistemes informàtics)

Família professional: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Supervisió i control de màquines i
instal·lacions del vaixell

Manteniment i
serveis a la
producció

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
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Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Sistemes electromecànics dels vehicles
(Carrosseria)

Cicle formatiu: Electromecànica de vehicles

Família
professional

Família professional: MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Equips i instal·lacions electrotècniques

Electricitat i
Electrònica

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics

Crèdits: Automatismes i quadres elèctrics +
Instal·lacions elèctriques d’enllaç i centres de
transformació
(Equips i instal·lacions electrotècniques)
Crèdit: Sistemes electrotècnics de potència
(Sistemes de regulació i control automàtics)
Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
mecànics
Cicle formatiu: Mecanització

Cicle formatiu: Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia

Cicle formatiu: Producció per mecanització

Cicle formatiu: Soldadura i caldereria
Fabricació
mecànica
Cicle formatiu: Tractaments superficials i tèrmics
Crèdit: Control de qualitat en fabricació mecànica
(Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia)
(Producció per mecanització)
Crèdit: Control de les característiques del producte de
mecanització
(Mecanització)
Crèdit: Control de les característiques del producte
tractat
(Tractaments superficials i tèrmics)
Crèdits: Desenvolupament de productes mecànics +
Materials emprats en la fabricació mecànica
(Desenvolupament de projectes mecànics)
Crèdit: Representació gràfica en la fabricació mecànica
(Desenvolupament de projectes mecànics)
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Instal·lacions elèctriques i automatismes
(Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor)
Muntatge i manteniment elèctric
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
(Manteniment ferroviari)
Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
(Manteniment ferroviari)
Muntatge i manteniment de sistemes automàtics de
producció
Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic
(Manteniment d’equips industrials)
Sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés)
Instal·lacions elèctriques i automatismes
(Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor)
Muntatge i manteniment dels sistemes elèctric i electrònic
(Manteniment d’equips industrials)
Elements de màquines
Representació gràfica en maquinària
(Manteniment d’equips industrials)
Qualitat en el muntatge i el procés
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i
instal·lacions
(Manteniment d’equips industrials)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés)
Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i
instal·lacions
(Manteniment d’equips industrials)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés)
Tècniques de mecanització i unió per al muntatge i el
manteniment d’instal·lacions
(Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor)
Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i
instal·lacions
(Manteniment d’equips industrials)
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés)
Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
Qualitat en el muntatge i procés
(Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies)
Elements de màquines
(Manteniment d’equips industrials)
Representació gràfica en maquinària
(Manteniment d’equips industrials)

Núm. 944

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció

Cicle formatiu: Manteniment d’equips industrials

Cicle formatiu: Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés

Manteniment i
serveis a la
producció

Família
professional
Electricitat i
Electrònica

Crèdits: Equips per a instal·lacions de fluids + Equips
per a instal·lacions de producció de calor i de
climatització + Equips per a instal·lacions frigorífiques
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i
procés)
Crèdits: Equips per a instal·lacions de fluids + Equips
per a instal·lacions de producció de calor i de
climatització + Equips per a instal·lacions frigorífiques +
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i
procés)
Crèdits: Execució de processos de muntatge
d’instal·lacions
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i
procés)
Crèdit: Projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de
fluids, tèrmiques i de manutenció)

Família: QUÍMICA
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle Formatiu: Sistemes de regulació i control
automàtics

Química

Cicle Formatiu: Anàlisi i control

Cicle Formatiu: Fabricació de productes farmacèutics i
afins

Cicle Formatiu: Indústries de procés de pasta i paper

Cicle Formatiu: Indústries de procés químic

151

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Projectes de modificació d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés)
Sistemes automàtics en les instal·lacions
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)
Instal·lacions de fluids
Instal·lacions de processos tèrmics
Tècniques de muntatge d’instal·lacions
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)
Tècniques de mecanització i unió per al muntatge i el
manteniment d’instal·lacions
(Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor)
Instal·lacions de fluids
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)

Instal·lacions de processos tèrmics
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)

Tècniques de muntatge d’instal·lacions
(Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids,
tèrmiques i de manutenció)
Projectes de modificació d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids
(Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edificis i
procés)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Instrumentació i control industrial
(Indústries de procés químic)
Control de la qualitat en transformació de plàstics i
cautxús
(Plàstics i cautxú)
La gestió de la qualitat en la fabricació de productes
farmacèutics i afins
Anàlisi i control de les primeres matèries, elements de
condicionament i productes acabats
(Fabricació de productes farmacèutics i afins)
Gestió i control de qualitat en la indústria paperera
Tècniques analítiques aplicades al control de qualitat
pasteropaperer
(Indústries de procés de pasta i paper)
Gestió i control de qualitat
Tècniques analítiques aplicades al control de qualitat
(Indústries de procés químic)
Assajos físics i físicoquímics
Proves microbiològiques
(Laboratori)
Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de fabricació de productes farmacèutics)
(Operacions de procés de pasta i paper)
(Operacions de procés en planta química)
Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de fabricació de productes farmacèutics)
(Operacions de procés de pasta i paper)
(Operacions de procés en planta química)
Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de fabricació de productes farmacèutics)
(Operacions de procés de pasta i paper)
(Operacions de procés en planta química)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle Formatiu: Laboratori

Cicle Formatiu: Química ambiental
Crèdit: Anàlisi microbiològica
(Anàlisi i control)
Crèdit: Assajos físics
(Anàlisi i control)
Crèdits: Organització i gestió en indústries de procés +
Seguretat i ambient químic
(Fabricació de productes farmacèutics i afins)
(Indústries de procés de pasta i paper)
(Indústries de procés químic)

Química aplicada
(Operacions de fabricació de productes farmacèutics)
(Operacions de procés de pasta i paper)
(Operacions de procés en planta química)
Seguretat i ambient químic
(Fabricació de productes farmacèutics i afins)
(Indústries de procés de pasta i paper)
(Indústries de procés químic)
Proves microbiològiques
(Laboratori)
Assajos físics i físicoquímics
(Laboratori)
Organització, seguretat i ambient químic
(Operacions de fabricació de productes farmacèutics)
(Operacions de procés de pasta i paper)
(Operacions de procés en planta química)
Seguretat i ambient químic
(Fabricació de productes farmacèutics i afins)
(Indústries de procés de pasta i paper)
(Indústries de procés químic)

Crèdit: Seguretat química i higiene industrial
(Química ambiental)

Anàlisi microbiològica
(Anàlisi i control)
Informació i seguretat en el laboratori
Proves microbiològiques
(Laboratori)
Proves microbiològiques
(Laboratori)

Cicle Formatiu: Laboratori de diagnòstic clínic
Sanitat
Crèdits: Microbiologia + Immunologia
(Laboratori de diagnòstic clínic)

Família
professional

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Família: SANITAT
FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu: Administració i finances
Crèdits: Tractament automàtic de la informació +
Aplicacions informàtiques avançades
(Administració i finances)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

Administració
Cicle formatiu: Secretariat
Crèdits: Elaboració i presentació de documents i
informació + Gestió de dades
(Secretariat)
Cicle formatiu: Comerç internacional
Cicle formatiu: Gestió comercial i màrqueting
Cicle formatiu: Gestió del transport
Comerç i
màrqueting

Cicle formatiu: Serveis al consumidor
Crèdit: Aplicacions informàtiques de propòsit general
(Comerç internacional)
(Gestió comercial i màrqueting)
(Gestió del transport)
(Serveis al consumidor)
Cicle formatiu: Imatge

Comunicació,
imatge i so
Electricitat i
Electrònica
Informàtica

Crèdits: Fotografia científica i documental +
Mitjans fotogràfics i audiovisuals.
(Imatge)
Cicle formatiu: Desenvolupament de productes
electrònics
Cicle formatiu: Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques
Cicle formatiu: Administració de sistemes informàtics

Sanitat

Cicle formatiu: Anatomia patològica i citologia
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Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

Fotografia macroscòpica i microscòpica
(Anatomia patològica i citologia )
Fotografia macroscòpica i microscòpica
(Anatomia patològica i citologia )
Electrònica aplicada a l’audiopròtesi
(Audiopròtesis)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)

Núm. 944

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Administració i gestió d’una unitat/gabinet d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
Organització, administració i gestió d’una unitat / gabinet
de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Higiene i salut
(Farmàcia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)

Cicle formatiu: Audiopròtesis

Cicle formatiu: Cures auxiliars d’infermeria

Cicle formatiu: Dietètica

Cicle formatiu: Higiene bucodental
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Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica
(Cures auxiliars d’infermeria)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Realització d’anàlisis clíniques elementals sota la
supervisió del facultatiu
(Farmàcia)
Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesis)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització, administració i gestió d’una unitat/gabinet
de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)

Cicle formatiu: Imatge per al diagnòstic

Cicle formatiu: Laboratori de diagnòstic clínic

Cicle formatiu: Ortesis i pròtesis
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Núm. 944

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle formatiu: Pròtesis dentals

Cicle formatiu: Radioteràpia

Crèdit: Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesis)

Crèdit: Administració i gestió d’una unitat/gabinet
d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
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FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesis)
Administració i gestió d’una unitat/ gabinet d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Administració i gestió d’una unitat/ gabinet d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Administració i gestió d’una unitat/ gabinet d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Organització, administració i gestió d’una unitat/gabinet
de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesis)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit: Educació sanitària i promoció de la salut
(Dietètica)
(Higiene bucodental)
(Salut ambiental)
Crèdits: Exploració bucodental + Prevenció bucodental
(Higiene bucodental )

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet d’imatge per al
diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet de laboratori de
diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)

156

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Organització, administració i gestió d’una unitat/gabinet
de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
Educació per a la salut
(Cures auxiliars d’infermeria)
(Farmàcia)
Tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica
(Cures auxiliars d’infermeria)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
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Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)

Crèdit: Organització i gestió de l’àrea de treball
assignada a la unitat / el gabinet d’anatomia patològica
i citologia
(Anatomia patològica i citologia)

Crèdit: Organització, administració i gestió d’una
unitat/gabinet de pròtesis dentals
(Pròtesis dentals)
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FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)
Administració i gestió d’un gabinet audioprotètic
(Audiopròtesis)
Administració i gestió d’una unitat/gabinet d’ortoprotètica
(Ortesis i pròtesis)
Operacions administratives i documentació sanitària
(Cures auxiliars d’infermeria)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’anatomia patològica i citologia
(Anatomia patològica i citologia)

Full de disposicions i actes administratius

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de dietètica
(Dietètica)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’higiene bucodental
(Higiene bucodental)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet d’imatge per al diagnòstic
(Imatge per al diagnòstic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de laboratori de diagnòstic clínic
(Laboratori de diagnòstic clínic)
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada a la
unitat / el gabinet de radioteràpia
(Radioteràpia)

Família: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Família
professional
Serveis
Context i metodologia de la intervenció social
socioculturals i a
(Integració social)
la comunitat

Família
professional

Metodologia de la intervenció social
(Animació sociocultural)

Família: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
FORMACIÓ APORTADA
FORMACIÓ A CONVALIDAR
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
Pell i cuir
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)

Cicle formatiu: Anàlisi i control
Química
Cicle formatiu: Laboratori
Tèxtil, confecció
i pell

Cicle formatiu: Adobs

Cicle formatiu: Patronatge

Cicle formatiu: Processos de confecció industrial
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Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Matèries tèxtils
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Pell i cuir
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
Productes de confecció
(Processos de confecció industrial)
Productes i processos de calçat i marroquineria
(Calçat i marroquineria)
Productes i processos de confecció
(Confecció)
Confecció d’articles de punt
(Processos tèxtils de teixidura de punt)
Matèries tèxtils
Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Pell i cuir
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
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Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Productes i processos de calçat i marroquineria
(Calçat i marroquineria)
Productes i processos de confecció
(Confecció)
Confecció d’articles de punt
(Processos tèxtils de teixidura de punt)
Prototips
(Patronatge)
Matèries tèxtils
Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)

Cicle formatiu: Processos d’ennobliment tèxtil

(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
Matèries tèxtils
Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i marroquineria)
Cicle formatiu: Processos tèxtils de filatura i teixidura de
(Confecció)
calada
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Matèries tèxtils
Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell
(Calçat i marroquineria)
(Confecció)
Cicle formatiu: Processos tèxtils de teixidura de punt
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
Crèdit: Estudi i qualitat de les pells
Pell i cuir
(Adobs)
(Calçat i marroquineria)
(Processos de confecció industrial)
(Confecció)
(Patronatge)
Matèries tèxtils
Crèdit: Matèries, productes i assajos de qualitat tèxtil
(Calçat i marroquineria)
(Patronatge)
(Confecció)
(Processos de confecció industrial)
(Operacions d’ennobliment tèxtil)
(Processos d’ennobliment tèxtil)
(Producció de teixits de punt)
(Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada)
(Producció de filatura i teixidura de calada)
(Processos tèxtils de teixidura de punt)
Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)

Crèdit: Química dels tractaments
(Adobs)
(Processos d’ennobliment tèxtil)
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Full de disposicions i actes administratius
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Família
professional
QUALSEVOL
FAMÍLIA

ADMINISTRACIÓ

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu / Crèdit (Cicle
formatiu al qual pertany)
Crèdit: Formació i orientació
laboral
(Qualsevol cicle formatiu)
Crèdit: Formació i orientació
laboral
(Qualsevol cicle formatiu)
Crèdit: Relacions a l'àmbit de
treball
(Qualsevol cicle formatiu)
Crèdit: Relacions en l’equip
(àmbit) de treball
(Qualsevol cicle formatiu)
Crèdit: Administració, gestió i
comercialització a la petita
empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)
Crèdit: Administració, gestió i
comercialització a la petita
empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)
Cicle formatiu: Gestió
administrativa
Cicle formatiu: Administració i
finances

ANNEX 4
Sol·licitud de convalidació d’estudis de formació professional específica
Cognoms i nom:
DNI:
Telèfon de contacte:
Domicili:
Població:
Codi postal:
Exposa:
1. Que ha cursat i superat (totalment/parcial) el cicle formatiu de formació professional específica:
2. Que està matriculat/ada en el cicle formatiu de grau (mitjà/superior):
Centre:
Localitat:
Sol·licita:
Que li siguin convalidats els crèdits:
Per la qual cosa presenta la documentació
següent:
Fotocòpia compulsada del títol (o de la
seva sol·licitud) del cicle formatiu realitzat
o certificat dels estudis realitzats, expedit per
un centre autoritzat, en què consten els
ensenyaments cursats amb la totalitat dels
crèdits, durada i qualificació obtinguda.
Localitat, dia, mes, any
Signatura:
Sr/a. Director/a de:
(03.029.073)

Grau
superior

mitjà

superior

mitjà

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (Cicle formatiu al
Grau
qual pertany
Formació i orientació laboral
superior o
(Qualsevol cicle formatiu)
mitjà
Formació i orientació laboral
(Qualsevol cicle formatiu)
Relacions a l’àmbit (equip) de treball
(Qualsevol cicle formatiu)
Relacions en l’equip de treball
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

superior o
mitjà
mitjà

superior

Administració, gestió i
comercialització a la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

superior
mitjà

mitjà

Administració, gestió i
comercialització a la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

mitjà

Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa
(Qualsevol cicle formatiu)
Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

superior

RESOLUCIÓ ENS/352/2003, d’11 de febrer, per la qual es convoca la realització de
la prova d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació professional específica, corresponent a l’any 2003.
El Decret 332/1994, de 4 de novembre,
pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional
específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de
28.12.1994), modificat pel Decret 130/2000,
de 3 d’abril (DOGC núm. 3114, de 5.4.2000),
preveu que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació
corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament
d’Ensenyament, d’acord amb els requisits
que s’estableixen.
Així mateix, el Decret 332/1994 esmentat preveu la convocatòria anual de les proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació professional específica, les quals es realitzaran en
els centres públics que determini el Departament d’Ensenyament.
La Resolució ENS/1590/2002, de 27 de
maig (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002),
modificada per la Resolució ENS/1832/
2002, de 20 de juny (DOGC núm. 3664,
de 26.6.2002), que estableix la pròrroga
de l’experimentació dels ensenyaments
substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior, defineix els itineraris en què s’agrupen els cicles formatius.
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superior o
mitjà

L’Ordre ENS/20/2003, de 15 de gener
(DOGC núm. 3807, de 24.1.2003), sobre
l’adaptació a l’ús de sistemes telemàtics del
procediment d’inscripció a la realització de
la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i de grau superior de formació professional específica, adapta les prestacions del
servei a les peculiaritats de les tècniques
telemàtiques.
Per tot això,

Resolc:
—1 Convocar, per a l’any 2003, la prova
d’accés als cicles formatius de formació professional específica, de grau mitjà i de grau
superior, que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
—2 Efectes de la superació de les proves
2.1 La superació de les proves d’accés
als cicles formatius de formació professional específica faculta les persones que no
tenen la titulació exigida per matricular-se
en els cicles esmentats i no significa, per si
mateixa, que es garanteixi ni s’adquireixi el
dret a una plaça escolar.
2.2 Les proves superades tenen validesa permanent i en la totalitat de l’Estat espanyol.
—3 Convocatòria
3.1 La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional
específica es durà a terme el dia 7 de maig
de 2003.
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3.2 La prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica s’efectuarà els dies 7 i 8 de
maig de 2003.
3.3 Es realitzarà una convocatòria d’incidències, el dia 15 de maig, per a les persones que s’hagin inscrit a les proves dins
del termini previst i acreditin documentalment la impossibilitat de presentar-s’hi, per
causes alienes a la seva voluntat. El tribunal
avaluador, si considera l’absència justificada, autoritzarà la presentació a aquesta
convocatòria.
—4 Lloc de realització de les proves
4.1 Les proves es realitzaran als centres
docents públics que determinin els/les delegats/des territorials del Departament d’Ensenyament. La relació de centres s’exposarà al tauler d’anuncis de les delegacions
territorials i al portal de l’Administració
Oberta de Catalunya, a partir del dia 3 de
març de 2003. Els centres designats realitzaran les proves que es determinin en cada
cas.
4.2 Per tal de racionalitzar la gestió de
les proves, el/la delegat/da territorial corresponent, a proposta de la Inspecció d’Ensenyament, podrà modificar el nombre de
centres en què es realitzin o redistribuir els/
les aspirants, tant en la convocatòria ordinària com en la d’incidències.
—5 Requisits
5.1 Poden presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional específica totes les persones que
compleixin els requisits especificats en el
Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, modificat pel Decret
130/2000, de 3 d’abril, sempre que no
posseeixin la titulació acadèmica que els
permeti l’accés directe als cicles formatius.
5.2 Prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà.
Per inscriure’s a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà, caldrà tenir complerts 17 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2003 i ajustar-se a algun dels
requisits següents: acreditar tres mesos
d’experiència laboral, o haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa
de garantia social autoritzat pel Departament
d’Ensenyament, o haver realitzat un curs de
formació ocupacional de 400 hores o haver
realitzat amb aprofitament un curs de preparació de la prova d’una durada mínima
de quatre mesos. Aquest últim requisit no
pot substituir-se pel fet de cursar ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
5.3 Prova d’accés a la totalitat dels cicles formatius de grau superior de formació
professional específica.
Per inscriure’s a la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior de formació
professional específica, caldrà tenir complerts 20 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2003 i acreditar una experiència
laboral d’almenys sis mesos en qualsevol
activitat, computats fins a la data de realització de la prova. L’activitat pot ser tant a
jornada completa com a temps parcial.
Els/les aspirants que hagin superat un
cicle formatiu de grau mitjà de formació

professional específica o els ensenyaments
de formació professional de primer grau no
han d’acreditar el requisit de sis mesos
d’experiència laboral.
Els/les aspirants amb la declaració legal
de la condició de disminució no han d’acreditar el requisit de sis mesos d’experiència
laboral.
5.4 Prova d’accés als cicles formatius
de grau superior per a aquelles persones
que han superat determinats cicles de grau
mitjà.
Els/les aspirants que tinguin complerts 18
anys d’edat o els compleixin durant l’any
2003, i que abans de la data d’inscripció a
la prova d’accés estiguin en possessió del
títol de tècnic/tècnica per haver superat
totalment un cicle formatiu de grau mitjà de
formació professional específica, podran
inscriure’s a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior del mateix grup
d’itineraris, segons s’indica a l’annex 2.
La possessió de títols de tècnic auxiliar
(per haver superat els ensenyaments de
formació professional de primer grau) o de
mòduls professionals 2, no equival al títol
de tècnic, a efectes acadèmics, d’acord
amb el que preveu la disposició addicional
4, apartat 3, de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i de conformitat amb l’article
9 del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu.
—6 Sol·licitud
6.1 Per a tots els cicles formatius de formació professional específica.
Les persones interessades presentaran la
sol·licitud, segons el model establert, al
centre seleccionat d’entre els designats. En
cas d’inscripció telemàtica podran obtenir
el model de sol·licitud al portal de l’Administració Oberta de Catalunya. En tots els
casos caldrà adreçar al centre, dins del
termini d’inscripció establert a l’apartat 7
d’aquesta Resolució, la documentació següent:
Full d’inscripció.
Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació.
Acreditació del currículum formatiu (nivell
d’estudis, programes de garantia social,
cursos ocupacionals i altres formacions),
professional (treballs exercits) i d’experiències (activitats socioculturals, esportives i
altres).
6.2 Per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de la formació professional específica, caldrà adjuntar-hi, a més,
qualsevol dels documents següents:
Document que acrediti un mínim de tres
mesos d’experiència laboral, computats fins
a la data de realització de la prova, o el
certificat d’haver cursat (o estar cursant),
amb aprofitament, un programa de garantia
social degudament autoritzat, o l’acreditació d’haver realitzat un curs de formació
ocupacional d’un mínim de 400 hores, o
l’acreditació d’haver realitzat amb aprofitament un curs de preparació de la prova, d’un
mínim de quatre mesos i, si escau, l’informe valoratiu de la formació aportada emès
per la persona responsable.
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6.3 Per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional específica, l’aspirant indicarà a l’imprès de sol·licitud el cicle per al qual vol
realitzar la prova d’accés i caldrà adjuntar-hi,
a més, qualsevol dels documents següents:
Document que acrediti un mínim de sis
mesos d’activitat laboral, computats fins a
la data de realització de la prova, o el certificat d’haver superat un cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional específica o els ensenyaments de formació professional de primer grau, o la declaració de
la condició legal de disminució.
6.4 Tota aquesta documentació s’arxivarà en el centre on es faci la prova i estarà
a disposició del tribunal avaluador que examini l’aspirant.
—7 Inscripció a les proves
7.1 La inscripció a les proves que es
convoquen per aquesta Resolució es realitzarà del 10 al 24 de març de 2003 als centres designats. D’acord amb l’article 5 de
l’Ordre ENS/20/2003, de 15 de gener,
d’adaptació a l’ús de sistemes telemàtics
del procediment d’inscripció, també les
persones que hagin fet servir aquest procediment presentaran al centre la documentació sol·licitada.
En el cas dels cicles formatius de grau
superior, cada aspirant realitzarà la inscripció a un cicle formatiu determinat.
7.2 El centre, a la vista de la documentació presentada, verificarà si els/les aspirants compleixen els requisits per prendre
part a les proves i farà pública la relació
d’admesos/es i exclosos/es d’acord amb
el procediment establert al punt 20 d’aquesta Resolució.
La inscripció definitiva estarà subjecta al
lliurament al centre de la documentació sol·licitada i a l’abonament de les taxes establertes, d’acord amb la normativa vigent.
—8 Preinscripció i matrícula als cicles formatius de formació professional específica
8.1 Les persones que vulguin accedir als
cicles formatius de formació professional
específica mitjançant la prova d’accés hauran de sol·licitar la preinscripció, en el termini que es determini, en el centre on els
vulguin cursar. Per poder-se matricular,
hauran d’esperar el resultat de la prova.
8.2 Els centres docents sostinguts amb
fons públics, d’acord amb la normativa d’admissió d’alumnes, efectuaran la reserva de
plaça corresponent, a l’espera del resultat
de la prova d’accés.
8.3 Les persones que en convocatòries
anteriors hagin superat la prova d’accés
podran formalitzar la preinscripció i la matrícula dins del període ordinari.
—9 Informació i orientació als/a les aspirants
Els centres on es realitzin les proves oferiran informació i assessorament a les persones interessades, durant tot el procés
d’inscripció, realització i valoració de la
prova. Els/les directors/es designaran el
personal adient per dur-la a terme.
L’objectiu d’aquesta orientació prèvia és
informar l’aspirant sobre el cicle o els ensenyaments que es proposa cursar, les característiques de la prova i els models existents.
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—10 Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà: objectius, continguts i desenvolupament
10.1 L’objectiu de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà és que l’aspirant demostri que posseeix la preparació
suficient per cursar aquests ensenyaments
amb aprofitament. Per tal de valorar la preparació esmentada, i tenint present la naturalesa d’una prova puntual, es formulen els
objectius següents, que deriven dels generals de l’educació secundària obligatòria,
d’acord amb el Decret 96/1992, de 28
d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 1593, de
13.5.1992):
10.1.1 Analitzar els mecanismes bàsics
que regeixen i condicionen el medi físic i
valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i
millora, com a element determinant de la
qualitat de vida.
10.1.2 Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves
implicacions sobre la persona, la societat i
l’entorn físic.
10.1.3 Identificar les característiques
històriques, culturals i socials de la societat
actual.
10.1.4 Comprendre i produir missatges
orals i escrits amb propietat, autonomia i
creativitat, en llengua catalana, castellana i,
si escau, aranesa, i almenys en una llengua
estrangera.
10.1.5 Interpretar i produir missatges
amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.
10.1.6 Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar
estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.
10.1.7 Seleccionar, tractar i comunicar
informació utilitzant les metodologies i els
instruments tecnològics apropiats, procedint
de manera organitzada, autònoma i crítica.
10.2 Continguts de la prova.
La prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà és única per a tots els cicles i es
desenvolupa en dues parts:
Part A: agrupa les àrees de llengua catalana, tecnologia, ciències de la naturalesa i
ciències socials.
Part B: agrupa les àrees de llengua estrangera (anglès o francès), llengua castellana,
matemàtiques i educació visual i plàstica.
Els temaris i els criteris d’avaluació de la
prova són els que consten a l’annex 2 de la
Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener
(DOGC núm. 3581, de 22 de febrer de
2002), per la qual es convoca la realització
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica per a l’any 2002.
10.3 Desenvolupament de la prova.
La prova començarà a les 16 hores del
dia 7 de maig de 2003. Pel que fa a la prova
de la convocatòria d’incidències, començarà
a les 10 hores del dia 15 de maig de 2003.
El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuiran en dos blocs temporals de dues hores cadascun.
En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part A. En acabar-lo, hi haurà un

descans de trenta minuts. En el segon bloc
es realitzaran els exercicis de la part B.
—11 Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior: objectius, continguts i desenvolupament
11.1 Objectius de la prova.
L’objectiu de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior de formació
professional específica és que l’aspirant
acrediti la seva maduresa en relació amb els
objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què
es tracti. D’aquesta darrera part en podran
quedar exemptes les persones que acreditin, amb documents públics, una experiència laboral que es correspongui amb els ensenyaments professionals que vulgui cursar.
Per tal de valorar la maduresa i capacitats de l’aspirant, es formulen, com a referència i amb les adaptacions escaients, els
següents objectius derivats dels generals del
batxillerat, d’acord amb el Decret 82/1996,
de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat (DOGC
núm. 2181, de 13.3.1996):
11.1.1 Usar amb correcció les tècniques
de comunicació oral i escrita, en llengua
catalana i castellana i, si escau, aranesa, i
emprar els recursos bàsics dels llenguatges
tècnic, científic i icònic, adequats al tipus
de missatge de què es tracti.
11.1.2 Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per
escrit, en el registre estàndard d’almenys
una llengua estrangera.
11.1.3 Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu
corresponent i aplicar-los a l’explicació o
comprensió dels fenòmens i a la resolució
de nous interrogants.
11.1.4 Utilitzar el bagatge de continguts
culturals propis, per analitzar, comprendre i
valorar els canvis que es produeixen en el
món actual.
11.1.5 Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència, i
contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.
11.2 Contingut de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior.
La prova constarà d’una part comuna a
tots els cicles formatius de grau superior, i
d’una part específica.
a) Part comuna
Comprendrà continguts de les matèries
següents: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i història.
b) Part específica
Comprendrà continguts de la matèria o
matèries que corresponen a cada cicle formatiu i que, per a la present convocatòria,
s’indiquen a l’annex 3 d’aquesta Resolució. L’aspirant triarà dues matèries d’entre
les indicades, llevat dels casos en què
només n’hi hagi una o dues, que seran obligatòries.
Per als cicles formatius en què una de les
matèries de la part específica sigui segona
llengua estrangera, l’aspirant podrà triar
entre anglès i francès. A la part específica
cal triar una llengua estrangera diferent de
la de la part comuna.
162

Els temaris i els criteris d’avaluació de la
part comuna i de l’específica de la prova
consten a l’annex 4 de la Resolució ENS/
310/2002, de 31 de gener (DOGC núm.
3581, de 22 de febrer de 2002), per la qual
es convoca la realització de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior de formació professional específica per a l’any 2002.
11.3 Desenvolupament de la prova.
La part comuna començarà a les 16 hores del dia 7 maig de 2003, i la part específica a les 16 hores del dia 8 de maig de
2003.
Pel que fa a la convocatòria d’incidències, la part comuna començarà a les 10 hores
del dia 15 de maig de 2003, i la part específica a les 16 hores del mateix dia.
El temps per a la realització de la prova
serà de quatre hores per a la part comuna
i de tres hores per a la part específica.
La part comuna es desenvoluparà en dos
blocs temporals, de dues hores de durada
cadascun: en el primer bloc es faran els
exercicis corresponents a les matèries de
llengua catalana i de llengua castellana, i en
el segon bloc els corresponents a l’idioma
estranger (anglès, francès, alemany o italià)
i història. Entre ambdós hi haurà un descans
de trenta minuts.
—12 Elaboració de les proves
Les proves seran elaborades per la Direcció General de Formació Professional, la
qual les trametrà als tribunals avaluadors.
—13 Constitució dels tribunals avaluadors
Els tribunals avaluadors necessaris es
constituiran en cadascun dels centres públics
designats per realitzar les proves, d’acord
amb el nombre d’aspirants inscrits/es.
—14 Composició dels tribunals
14.1 Cada tribunal avaluador es compondrà dels membres següents:
a) Un/a president/a, que serà el/la director/a del centre, o un membre del professorat designat per aquest/a, en cas que hi hagi
més d’un tribunal avaluador en el mateix
centre.
b) Un/a secretari/ària nomenat/da pel/per
la director/a entre el professorat del seu
centre.
c) Tres vocals, nomenats pel/per la director/a entre el professorat del seu centre. En
els centres en què es realitzin les proves
d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
un/a d’aquests/es vocals podrà ser nomenat/da d’entre el professorat del Departament d’Ensenyament que imparteix programes de garantia social, i un/a altre/a d’entre
el professorat de les escoles d’adults, a
proposta, en aquest cas, de la Direcció
General de Formació d’Adults.
El/la delegat/da territorial nomenarà un/a
inspector/a d’Ensenyament, preferentment
de l’àrea de formació professional, com a
supervisor/a de les proves.
La relació dels membres del tribunal
avaluador es publicarà al tauler d’anuncis
del centre docent on es realitzi la prova, no
més tard del 28 de març de 2003.
14.2 Els membres dels tribunals avaluadors estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
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bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.
14.3 Els tribunals estaran inclosos dins
la categoria tercera, als efectes que preveu
el Decret 201/1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat
de Catalunya, i de revisió dels imports de
determinades indemnitzacions (DOGC núm.
1787, de 23.8.1993).
—15 Funcions dels tribunals
Els tribunals avaluadors són els encarregats d’organitzar, desenvolupar i qualificar
les proves, d’acord amb les disposicions
d’aquesta Resolució i amb les instruccions
que emeti la Direcció General de Formació
Professional.
Així mateix, el tribunal avaluador, per mitjà del seu/de la seva president/a, informarà
l’inspector/la inspectora que supervisa les
proves de les incidències que es produeixin
en el seu desenvolupament.
—16 Correcció de les proves
El/la director/a del centre, a petició del tribunal avaluador, designarà el professorat
necessari per a la correcció corresponent.
Si en el centre no hi hagués suficient professorat o bé no ho fos de les especialitats
adients, el/la director/a proposarà a la delegació territorial la designació del professorat que convingui per corregir-les.
—17 Entrevista
Els tribunals avaluadors podran entrevistar els/les aspirants, per tal d’apreciar i
ponderar altres elements de valoració que
els ajudin a determinar si tenen la preparació suficient per cursar, amb aprofitament,
el cicle formatiu.
L’entrevista aprofundirà en la informació
sobre el currículum formatiu, en les experiències professionals i personals de l’aspirant, si escau, i en les seves possibilitats i
interessos, pel que fa al seguiment efectiu
del cicle formatiu. També s’hi analitzarà la
seva orientació professional.
Per a la realització de l’entrevista serà suficient la presència de tres membres del tribunal avaluador.
—18 Currículum
Els tribunals avaluadors analitzaran el currículum dels/de les aspirants, i particularment:
a) El nivell dels estudis i la data en què
els van finalitzar. Pel que fa a la formació
contínua, programes de garantia social,
formació ocupacional i altres, la durada i les
dates de realització.
b) La valoració del/de la tutor/a del programa de garantia social, si escau.
c) La durada i les característiques de l’experiència professional i, pel que fa als cicles
formatius de grau superior, la relació amb el
sector professional del cicle que vol cursar.
d) La tipologia de les altres experiències,
tenint present la seva durada i, pel que fa
als cicles de grau superior, la relació amb el
cicle que vol cursar.
—19 Informació
Els avisos referents a les proves es faran
públics als taulers d’anuncis dels centres on

es duguin a terme, així com les hores de
realització de l’entrevista amb el tribunal
avaluador, si es preveu de fer-la.
També s’hi exposaran els resultats i el termini de reclamacions.
—20 Llista d’aspirants exclosos/es
El tribunal avaluador exclourà els/les aspirants que no reuneixin els requisits exigits
per realitzar la prova.
La llista dels/de les aspirants exclosos/es
i els motius d’exclusió es farà pública al tauler d’anuncis del centre on es dugui a terme
la prova, entre els dies 1 i 4 d’abril de 2003
i, si escau, per altres procediments telemàtics. Finalitzat aquest termini, els/les aspirants podran presentar els documents que
hi manquin fins al dia 8 d’abril de 2003; en
cas que no ho facin, s’entendrà que desisteixen de la sol·licitud de realització de la
prova.
El/la president/a del tribunal avaluador informarà el/la delegat/da territorial de les incidències rellevants que s’hagin produït en
el desenvolupament de les proves.
—21 Verificació de la identitat dels/de les
aspirants
En qualsevol moment de la realització de
la prova els membres del tribunal avaluador
podran procedir a la verificació de la identitat dels/de les aspirants.
—22 Qualificació
22.1 El tribunal avaluador valorarà, de
manera global i per a cada persona, les qualificacions obtingudes en les proves, el currículum presentat i l’entrevista, si s’ha realitzat. Finalitzada aquesta valoració, atorgarà
una única qualificació global, que podrà ser:
apte/a, no apte/a o, si fa al cas, no presentat/da o exclòs/osa. La qualificació global
es reflectirà a l’acta. En cap cas no s’hi reflectiran les qualificacions parcials de la
prova.
Pel que fa als/a les aspirants declarats/
des aptes, haurà de constar a l’acta la nota
numèrica global obtinguda, amb un decimal,
si escau.
22.2 Quant a la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà, l’aspirant serà declarat/da apte/a si la nota obtinguda és
superior o igual a 5. Si la nota obtinguda
està compresa entre 4 i 5, la comissió avaluadora analitzarà el currículum de l’aspirant
i, si escau, realitzarà l’entrevista mencionada en el punt 17 d’aquesta Resolució, i
podrà atribuir fins a un punt suplementari al
conjunt de currículum i entrevista, amb la
qual cosa obtindria la qualificació d’apte/a.
22.3 En el cas de la prova d’accés a
cicles formatius de grau superior, el tribunal
calcularà la nota de la part comuna i la de
la part específica per separat. La de la part
comuna s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les notes de les matèries d’aquesta part. La de la part específica serà la mitjana aritmètica de les notes de les matèries
de la part específica. La nota global obtinguda serà la mitjana aritmètica entre la nota
de la part comuna i la de la part específica.
Aquells/es aspirants que no obtinguin un
nota mínima de 3 a cadascuna de les parts
seran declarats/des no aptes. L’aspirant
serà declarat/da apte/a si la nota obtinguda
és superior o igual a 5. Si la nota obtinguda
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està compresa entre 4 i 5, el tribunal analitzarà el currículum de l’aspirant i, si escau,
realitzarà l’entrevista mencionada en el punt
17 d’aquesta Resolució, i podrà atribuir fins
a un punt suplementari al conjunt de currículum i entrevista, amb la qual cosa obtindria la qualificació d’apte/a.
—23 Publicació dels resultats
La data límit per publicar els resultats de
les proves és el dia 23 de maig de 2003, al
tauler d’anuncis de la seu del tribunal avaluador corresponent.
Quan es faci públic el resultat de les proves, el tribunal avaluador anunciarà un horari de consultes per orientar professionalment els/les aspirants, i també per atendre
aquells/es aspirants que vulguin rebre informació sobre les causes determinants de la
no-superació de les proves. La data límit per
realitzar aquestes consultes és el 28 de maig
de 2003.
—24 Reclamacions
L’aspirant podrà presentar reclamació
contra la qualificació global de la seva prova. Aquestes reclamacions es presentaran
per escrit al registre del centre que sigui la
seu del tribunal avaluador corresponent, fins
al dia 30 de maig de 2003.
El dia 2 de juny de 2003, el tribunal avaluador es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i el dia següent en publicarà el resultat. De la reunió se n’estendrà l’acta
corresponent.
L’aspirant podrà recórrer en alçada la resolució de la reclamació davant de la Direcció General de Formació Professional en el
termini d’un mes des de l’endemà de la seva
publicació. Aquest recurs es presentarà al
centre on s’ha realitzat la prova; el centre hi
adjuntarà una còpia de l’expedient de l’aspirant i l’enviarà a la delegació territorial, que
la trametrà a la Direcció General de Formació Professional juntament amb l’informe de
la inspecció.
—25 Tramesa de dades
Fins al dia 20 de juny, els tribunals avaluadors trametran a la Direcció General de
Formació Professional, a través de la delegació territorial corresponent, el resum de
les dades de les proves, segons el model
que s’adjunta com a annex 4 d’aquesta
Resolució.
—26 Exempció de la part específica de la
prova d’accés a cicles formatius de grau superior, per l’experiència laboral o esportiva
26.1 Requisits per sol·licitar l’exempció.
Els/les aspirants que acreditin almenys un
any d’experiència laboral que es correspongui amb els ensenyaments que volen cursar, podran sol·licitar l’exempció de realitzar la part específica de la prova que verifica
les capacitats referents al camp professional.
El temps mínim d’experiència laboral que
han d’acreditar és:
a) Un any si té reconeguda oficialment
una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon el
cicle de grau superior.
b) Tres anys d’experiència laboral, dintre
del mateix grup professional, si la categoria
reconeguda oficialment (grup de cotització)
és inferior.
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El temps d’experiència laboral, a efectes
d’obtenir l’exempció, es computa prenent
com a referència la jornada completa en
l’activitat.
Per grup professional s’entén el que configuren les diverses categories professionals
que tenen en comú les aptituds i competències generals de la professió, en el respectiu grau de realització i/o de responsabilitat.
2 6 . 2 P re s e n t a c i ó d e l a s o l · l i c i t u d
d’exempció.
La sol·licitud d’exempció de la part específica es presentarà a la Direcció General de
Formació Professional, mitjançant el model
que figura a l’annex 5 d’aquesta Resolució,
i s’hi detallarà el cicle o cicles formatius de
grau superior que es vulguin cursar.
26.3 Termini de presentació de sol·licituds d’exempció.
L’últim dia per presentar sol·licituds
d’exempció és el 24 de març de 2003, per
tal que puguin ser efectives, si escau, per a
aquesta convocatòria.
26.4 Documents a adjuntar a la sol·licitud d’exempció:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació justificativa d’un any o
tres, com a mínim, d’experiència laboral,
segons correspongui, la qual cosa s’acreditarà per mitjà dels documents següents:
Per als/a les treballadors/es assalariats/
des, amb el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social on consti l’empresa, el grup de cotització i el període d’alta
(informe de vida laboral), o bé justificants de
cotització d’un o tres anys, segons correspongui.
Per als/a les treballadors/es autònoms/es,
amb la liquidació de l’impost d’activitats
econòmiques i el certificat de la Tresoreria
General de la Seguretat Social o Mutualitat
Laboral, o bé justificants de cotització.
Per als/a les funcionaris/àries, amb el certificat de l’administració corresponent o bé
amb el full de serveis.
c) Certificat de l’empresa o empreses, on
consti detalladament el tipus de tasques o
activitats realitzades.
Per als/a les treballadors/es autònoms/es
que no els sigui possible presentar un certificat d’empresa, declaració jurada on consti
detalladament el tipus de tasques o activitats realitzades.
Els/les aspirants també podran aportar
qualsevol altra documentació dels treballs
realitzats que considerin d’interès.
26.5 Resolució de les sol·licituds
d’exempció.
Les sol·licituds d’exempció seran resoltes per la Direcció General de Formació Professional, a excepció d’aquelles que expressament s’assignen per aquesta Resolució a
la direcció del centre.
26.6 Validesa de l’exempció.
L’exempció de la part específica de la prova, atorgada amb relació a un o diversos
cicles formatius, és permanent.
L’exempció atorgada no es pot fer extensiva a altres cicles diferents pel fet que les
matèries de la part específica coincideixin.
26.7 Exempció de la part específica de
la prova d’accés al cicle formatiu de grau

superior Animació d’activitats físiques i esportives, partint de l’experiència esportiva.
Els/les aspirants que acreditin una experiència d’almenys un any en l’entrenament
o la direcció d’equips esportius, podran
sol·licitar l’exempció de la part específica
de la prova d’accés al cicle formatiu de grau
superior Animació d’activitats físiques i
esportives. Els documents que cal adjuntar a la sol·licitud són els següents:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Documentació que justifiqui un mínim
d’un any d’experiència en l’entrenament o
la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades.
—27 Exempció de matèries de la part específica de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior a qui posseeix el
títol de tècnic/a
Els/les aspirants que posseeixin el títol de
tècnic/a estaran exempts/es, en la part específica de la prova, de realitzar les matèries que coincideixin amb les que se li convalidarien, segons la normativa vigent de
convalidacions, si accedissin al batxillerat.
Aquesta exempció serà resolta per la direcció del centre docent on es realitzi la prova.
D’acord amb el Reial decret 777/1998, de
30 d’abril (BOE núm. 110, de 8.5.1998),
aquestes matèries són les següents:
Electrotècnia, si ha superat un dels quatre cicles formatius de grau mitjà següents:
a) Equips i instal·lacions electrotècniques.
b) Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.
c) Manteniment ferroviari.
d) Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de
calor.
Química, si ha superat un dels cinc cicles
formatius de grau mitjà següents:
a) Laboratori.
b) Operacions de fabricació de productes farmacèutics.
c) Operacions de producte de pasta i paper.
d) Operacions de procés en planta química.
e) Operacions d’ennobliment tèxtil.
—28 Exempció per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de
25 anys
28.1 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà.
Els/les aspirants que acreditin haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estan
exempts/es de realitzar la d’accés als cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas,
no cal acreditar experiència laboral ni cap
dels requisits indicats a l’apartat 5.2
d’aquesta Resolució i caldrà presentar el document acreditatiu al centre on hagi de
cursar el cicle formatiu.
28.2 Exempció de la prova d’accés als
cicles formatius de grau superior.
Els/les aspirants que acreditin haver superat la prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys podran sol·licitar l’exempció de tota o d’una part de la prova a la
Direcció General de Formació Professional,
segons els criteris de resolució següents:
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a) Exempció de la part comuna:
Aquesta exempció es pot sol·licitar a la
direcció del centre, que l’atorgarà, presentant amb la resta de la documentació d’inscripció, el certificat acreditatiu d’haver superat la prova esmentada.
b) Exempció total:
Aquesta exempció se sol·licita a la Direcció General de Formació Professional, especificant el cicle formatiu de grau superior que
es vol cursar. L’exempció total de la prova
s’atorgarà si el cicle formatiu que es vol
cursar permet accedir als mateixos ensenyaments universitaris per als quals l’aspirant va
superar la prova d’accés a la universitat,
sense detriment del que s’especifica, per experiència laboral, en el punt 26 d’aquesta Resolució.
La data límit per presentar les sol·licituds
d’exempció és el 24 de març de 2003, per
tal que pugui ser efectiva, si escau, per a
aquesta convocatòria.
A l’annex 6 d’aquesta Resolució hi figura
el model de sol·licitud d’exempció.
En cas d’atorgar-li l’exempció total, l’aspirant aportarà la resolució corresponent al
centre on hagi de cursar el cicle.
28.3 Documentació que s’ha d’aportar
amb la sol·licitud d’exempció:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o document equivalent d’identificació.
b) Original o fotocòpia del certificat acreditatiu d’haver superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, on
constin els ensenyaments pels quals es va
optar, expedit per la universitat corresponent.
—29 Validesa de les proves d’accés als
mòduls professionals
Les persones que hagin obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de les proves d’accés als mòduls
professionals 2 podran sol·licitar la matriculació en qualsevol cicle formatiu de grau
mitjà.
Les que hagin obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de
les proves d’accés als mòduls professionals
3 podran sol·licitar la matriculació en els
cicles formatius de grau superior afins,
d’acord amb la relació de l’annex 8 de la
Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener
(DOGC núm. 3581, de 22 de febrer de
2002), per la qual es convoca la realització
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior de formació
professional específica per a l’any 2002.
—30 Validesa de la prova d’accés a cicles
formatius de grau superior
30.1 Les persones que hagin obtingut
la qualificació global d’apte/a a la prova
d’accés als cicles formatius de grau superior rebran el certificat corresponent del
centre docent. En aquest certificat s’hi indicarà el cicle formatiu per al qual han
superat la prova i també, si és el cas, els
altres cicles formatius que tenen una part
específica coincident o inclosa en la
d’aquest cicle.
30.2 Exempció de la part comuna.
Les persones que hagin obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de la prova i que s’hi hagin de pre-
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sentar novament per un altre cicle, estaran
exemptes de realitzar-ne la part comuna.
—31 Exempció de llengua catalana
Els/les aspirants que acreditin menys de
dos anys de residència a Catalunya fins al
dia de realització de la prova podran sol·licitar l’exempció de la matèria de llengua
catalana al Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament.
—32 Validesa de les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior respecte
dels cicles de grau mitjà
L’aspirant que hagi obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior podrà sol·licitar la
matriculació en qualsevol cicle formatiu de
grau mitjà.
—33 Els/les delegats/des territorials del
Departament d’Ensenyament vetllaran i
prendran les mesures adequades per a la
correcta execució d’aquesta Resolució.
—34 La Direcció General de Formació Professional dictarà les instruccions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Resolució i
prepararà la informació relativa al desenvolupament de les proves i als centres que les
realitzaran.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 11 de febrer de 2003
M. Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1
Relació dels cicles formatius per famílies
professionals

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

Cicles formatius de grau mitjà:
Pesca i transport marítim.
Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.
Operacions de cultiu aqüícola.
Busseig a profunditat mitjana.
Cicles formatius de grau superior:
Navegació, pesca i transport marítim.
Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.
Producció aqüícola.
ADMINISTRACIÓ

Cicles formatius de grau mitjà:
Gestió administrativa.
Cicles formatius de grau superior:
Secretariat.
Administració i finances.

Desenvolupament de productes electrònics.
Instal·lacions electrotècniques.
Sistemes de telecomunicació i informàtics.
FABRICACIÓ MECÀNICA

Cicles formatius de grau mitjà:
Mecanització.
Tractaments superficials i tèrmics.
Fosa.
Soldadura i caldereria.
Cicles formatius de grau superior:
Construccions metàl·liques.
Desenvolupament de projectes mecànics.
Producció per mecanització.
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.
Òptica d’ullera.
FUSTA I MOBLE

ARTS GRÀFIQUES

Cicles formatius de grau mitjà:
Preimpressió en arts gràfiques.
Impressió en arts gràfiques.
Enquadernació i manipulats de paper i
cartró.

Cicles formatius de grau mitjà:
Transformació de fusta i suro.
Fabricació industrial de fusteria i moble.
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria
i moble.

Cicles formatius de grau superior:
Disseny i producció editorial.
Producció en indústries d’arts gràfiques.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de productes en fusteria i moble.
Producció de fusta i moble.

COMERÇ I MÀRQUETING

HOTELERIA I TURISME

Cicles formatius de grau mitjà:
Comerç.

Cicles formatius de grau mitjà:
Cuina.
Pastisseria i forneria.
Serveis de restaurant i bar.

Cicles formatius de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting.
Serveis al consumidor.
Comerç internacional.
Gestió del transport.
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

Cicles formatius de grau mitjà:
Laboratori d’imatge.
Cicles formatius de grau superior:
Imatge.
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles.
Realització d’audiovisuals i espectacles.
So.

ACTIVITATS AGRÀRIES

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Cicles formatius de grau mitjà:
Explotacions agrícoles intensives.
Explotacions agràries extensives.
Treballs forestals i de conservació del
medi natural.
Explotacions ramaderes.
Jardineria.

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions i manteniment de maquinària
de construcció.
Obres de formigó.
Obres de la construcció.
Acabats de construcció.

Cicles formatius de grau superior:
Gestió i organització d’empreses agropecuàries.
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.

Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques.
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.
Realització i plans d’obres.

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Cicles formatius de grau mitjà:
Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi natural.

Cicles formatius de grau mitjà:
Equips i instal·lacions electrotècniques.
Equips electrònics de consum.

Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives.

Cicles formatius de grau superior:
Sistemes de regulació i control automàtics.
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Cicles formatius de grau superior:
Restauració.
Allotjament.
Agències de viatges.
Informació i comercialització turístiques.
Animació turística.
IMATGE PERSONAL

Cicles formatius de grau mitjà:
Estètica personal decorativa.
Perruqueria.
Caracterització.
Cicles formatius de grau superior:
Estètica.
Assessoria d’imatge personal.
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Cicles formatius de grau mitjà:
Escorxador i carnisseria-xarcuteria.
Conservació vegetal, càrnia i de peix.
Elaboració d’olis i sucs.
Elaboració de productes làctics.
Elaboració de vins i altres begudes.
Molineria i indústries cerealistes.
Panificació i rebosteria.
Cicles formatius de grau superior:
Indústria alimentària.
INFORMÀTICA

Cicles formatius de grau superior:
Administració de sistemes informàtics.
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
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MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

Cicles formatius de grau mitjà:
Electromecànica de vehicles.
Carrosseria.
Cicles formatius de grau superior:
Automoció.
Manteniment aeromecànic.
Manteniment d’aviònica.
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ

Cicles formatius de grau mitjà:
Instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies.
Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de calor.
Manteniment ferroviari.
Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció.
Manteniment d’equips industrials.
Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés.
Prevenció de riscos professionals.
QUÍMICA

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de procés en planta química.
Operacions de procés de pasta i paper.
Operacions de fabricació de productes
farmacèutics.
Laboratori.
Operacions de transformació de plàstics
i cautxú.
Cicles formatius de grau superior:
Indústries de procés químic.
Indústries de procés de pasta i paper.
Fabricació de productes farmacèutics i
afins.
Anàlisi i control.
Química ambiental.
Plàstics i cautxú.

Producció de teixits de punt.
Operacions d’ennobliment tèxtil.
Calçat i marroquineria.
Confecció.
Cicles formatius de grau superior:
Processos tèxtils de filatura i teixidura de
calada.
Processos tèxtils de teixidura de punt.
Processos d’ennobliment tèxtil.
Adobs.
Processos de confecció industrial.
Patronatge.
VIDRE I CERÀMICA

Cicles formatius de grau mitjà:
Operacions de fabricació de productes
ceràmics.
Operacions de fabricació de vidre i transformats.
Cicles formatius de grau superior:
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics.
Fabricació i transformació de productes
de vidre.

ANNEX 2
Grups d’itineraris de les diferents famílies
professionals
GRUP 1

Famílies professionals:
Edificació i obra civil.
Fabricació mecànica.
Fusta i moble.
Arts gràfiques.
Tèxtil, confecció i pell.
Manteniment i serveis a la producció.
Manteniment de vehicles autopropulsats.
Electricitat i electrònica.
Comunicació, imatge i so.
Activitats maritimopesqueres.
GRUP 2

SANITAT

Cicles formatius de grau mitjà:
Cures auxiliars d’infermeria.
Farmàcia.
Cicles formatius de grau superior:
Dietètica.
Higiene bucodental.
Anatomia patològica i citologia.
Laboratori de diagnòstic clínic.
Salut ambiental.
Pròtesis dentals.
Ortesis i pròtesis.
Documentació sanitària.
Radioteràpia.
Imatge per al diagnòstic.
Audiopròtesis.
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT

Cicles formatius de grau superior:
Animació sociocultural.
Educació infantil.
Interpretació del llenguatge de signes.
Integració social.
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Cicles formatius de grau mitjà:
Producció de filatura i teixidura de calada.

Famílies professionals:
Química.
Activitats agràries.
Sanitat.
Imatge personal.
Activitats físiques i esportives.
Indústries alimentàries.
Vidre i ceràmica.
GRUP 3

Famílies professionals:
Administració.
Comerç i màrqueting.
Hoteleria i turisme.
Informàtica.
Serveis socioculturals i a la comunitat.
ANNEX 3
Matèries de la part específica per als cicles
formatius de grau superior
Família professional: activitats agràries
Gestió i organització d’empreses agropecuàries:
Biologia.
Ciències de la terra i del medi ambient.
Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics:
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Biologia.
Ciències de la terra i del medi ambient.
Família professional: activitats físiques i esportives
Animació d’activitats físiques i esportives:
Biologia.
Educació física.
Família professional: activitats maritimopesqueres
Navegació, pesca i transport marítim:
Electrotècnia.
Dibuix tècnic.
Tecnologia industrial.
Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell:
Electrotècnia.
Dibuix tècnic.
Mecànica.
Producció aqüícola:
Química.
Biologia.
Família professional: administració
Administració i finances:
Economia i organització d’empreses.
Matemàtiques aplicades a les ciències
socials.
Secretariat:
Economia i organització d’empreses.
Segona llengua estrangera.
Família professional: arts gràfiques
Disseny i producció editorial:
Dibuix tècnic.
Fonaments de disseny.
Imatge:
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Producció en indústries gràfiques:
Dibuix tècnic.
Tecnologia industrial.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Família professional: comerç i màrqueting
Comerç internacional:
Economia i organització d’empreses.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Gestió comercial i màrqueting:
Economia i organització d’empreses.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Serveis al consumidor:
Economia i organització d’empreses.
Geografia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Gestió del transport:
Economia i organització d’empreses.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Família professional: comunicació, imatge i so
Imatge:
Física.
Imatge.
Electrotècnia.
Realització d’audiovisuals i espectacles:
Física.
Imatge.
Electrotècnia.
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles:
Física.
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Imatge.
Electrotècnia.
Economia i organització d’empreses.
So:
Física.
Imatge.
Electrotècnia.
Família professional: edificació i obra civil
Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció:
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Realització i plans d’obres:
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Desenvolupament de projectes urbanístics
i operacions topogràfiques:
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Geografia.
Ciències de la terra i del medi ambient.
Família professional: electricitat i electrònica
Desenvolupament de productes electrònics:
Electrotècnia.
Física.
Tecnologia industrial.
Instal·lacions electrotècniques:
Electrotècnia.
Física.
Tecnologia industrial.
Sistemes de regulació i control automàtics:
Electrotècnia.
Física.
Tecnologia industrial.
Sistemes de telecomunicació i informàtics:
Electrotècnia.
Física.
Tecnologia industrial.
Família professional: fabricació mecànica
Desenvolupament de projectes mecànics:
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Producció per mecanització:
Mecànica.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia:
Mecànica.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Construccions metàl·liques:
Mecànica.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Òptica d’ullera:
Física.
Tecnologia industrial.
Biologia.
Família professional: fusta i moble
Desenvolupament de productes en fusteria
i moble:
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Producció de fusta i moble:
Mecànica.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Família professional: hoteleria i turisme
Agències de viatges:
Economia i organització d’empreses.

Geografia.
Allotjament:
Economia i organització d’empreses.
Geografia.
Informació i comercialització turístiques:
Història de l’art.
Geografia.
Restauració:
Economia i organització d’empreses.
Segona llengua estrangera.
Economia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Animació turística:
Segona llengua estrangera.
Història de l’art.
Geografia.
Economia i organització d’empreses.
Família professional: imatge personal
Assessoria d’imatge personal:
Biologia.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Història del món contemporani.
Estètica:
Biologia.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Física i química.
Física.
Família professional: indústries alimentàries
Indústria alimentària:
Química.
Tecnologia industrial.
Família professional: informàtica
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques:
Matemàtiques.
Economia i organització d’empreses.
Física.
Tecnologia industrial.
Administració de sistemes informàtics:
Matemàtiques.
Economia i organització d’empreses.
Física.
Tecnologia industrial.
Família professional: manteniment de vehicles autopropulsats
Automoció:
Electrotècnia.
Mecànica.
Manteniment aeromecànic:
Electrotècnia.
Mecànica.
Manteniment d’aviònica:
Electrotècnia.
Mecànica.
Família professional: manteniment i serveis
a la producció
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció:
Tecnologia industrial.
Electrotècnia.
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Manteniment d’equips industrials:
Tecnologia industrial.
Electrotècnia.
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés:
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Tecnologia industrial.
Electrotècnia.
Mecànica.
Dibuix tècnic.
Prevenció de riscos professionals:
Tecnologia industrial.
Física i química.
Família professional: química
Anàlisi i control:
Química.
Biologia.
Física.
Química ambiental:
Química.
Biologia.
Física.
Fabricació de productes farmacèutics i afins:
Química.
Tecnologia industrial.
Física.
Biologia.
Indústries de procés de pasta i paper:
Química.
Tecnologia industrial.
Física.
Indústries de procés químic:
Química.
Tecnologia industrial.
Física.
Plàstics i cautxú:
Química.
Tecnologia industrial.
Física.
Família professional: sanitat
Higiene bucodental:
Biologia.
Química.
Física i química.
Laboratori de diagnòstic clínic:
Biologia.
Química.
Física i química.
Imatge per al diagnòstic:
Biologia.
Física.
Dietètica:
Biologia.
Química.
Anatomia patològica i citologia:
Biologia.
Química.
Física i química.
Salut ambiental:
Biologia.
Física i química.
Ciències de la terra i del medi ambient.
Pròtesis dentals:
Dibuix tècnic.
Biologia.
Tecnologia industrial.
Ortesis i pròtesis:
Dibuix tècnic.
Biologia.
Tecnologia industrial.
Documentació sanitària:
Biologia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Radioteràpia:
Biologia.
Física.
Audiopròtesi:
Biologia.
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Física.
Electrotècnia.
Família professional: serveis socioculturals i
a la comunitat
Animació sociocultural:
Història del món contemporani.
Economia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Educació infantil:
Història del món contemporani.
Economia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Integració social:
Història del món contemporani.
Economia.
Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
Interpretació del llenguatge de signes:
Història del món contemporani.
Família professional: tèxtil, confecció i pell
Processos de confecció industrial:
Dibuix tècnic.
Tecnologia industrial.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada:
Dibuix tècnic.
Tecnologia industrial.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Processos tèxtils de teixidura de punt:
Dibuix tècnic.
Tecnologia industrial.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Patronatge:
Dibuix tècnic.
Dibuix artístic.
Tècniques d’expressió graficoplàstica.
Processos d’ennobliment tèxtil:
Química.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Adobs:
Química.
Tecnologia industrial.
Dibuix tècnic.
Família professional: vidre i ceràmica
Desenvolupament i fabricació de productes
ceràmics:
Química.
Tecnologia industrial.
Fabricació i transformació de productes de
vidre:
Química.
Tecnologia industrial.

ANNEX 4

ANNEX 5
Sol·licitud d’exempció de la part específica
de la prova d’accés als cicles formatius de
grau superior, per l’experiència laboral o
esportiva
(Nom i cognoms), amb domicili al carrer
(nom i núm. del carrer), municipi (nom del
municipi), CP (núm.), nascut/da el (dia) de
(mes) de (any), amb DNI (o document d’acreditació equivalent) (núm.) i telèfon (núm.),
Exposo:
1. Que sol·licito l’exempció de la part específica de les proves d’accés del/s cicle/s
formatiu/s: (nom del/s cicle/s).
2. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:
a) Fotocòpia del DNI o document equivalent d’acreditació.
b) Certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social (informe de vida laboral)
de la persona interessada o bé rebuts de
cotització compulsats, on consti: l’empresa, el grup de cotització i el període d’alta.
Aquest període ha de ser d’almenys un
any, si té reconeguda oficialment una categoria professional igual o superior a la que
correspon al cicle formatiu de grau superior
(en general oficial de 2a i de 1a), o de tres
anys d’experiència laboral si la categoria és
inferior, dintre del mateix grup professional.
En el cas de cotitzacions en categories
diferents, cada tres dies en la categoria inferior compta com un dia en la categoria
superior.
c) Per als/a les treballadors/les treballadores assalariats/des:
Certificat de l’empresa o empreses, on
consti, detalladament, els tipus de tasques
o activitats realitzades, que es corresponguin amb el cicle formatiu que vol cursar, o
bé un document que faciliti una informació
similar (fotocòpia compulsada del contracte, nòmina o altres documents).
d) Per als/a les treballadors/les treballadores autònoms/es: liquidació de l’impost
d’activitats econòmiques.
3. Declaro que les dades que aporto són
certes.
Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de la part específica de la prova d’accés al/s cicle/s
formatiu/s següent/s: (nom del/s cicle/s).
(Població), (dia) de (mes) de 2003
(signatura)
Direcció General de Formació Professional, Via Augusta, 202, 08021 Barcelona.
Nota:
Per a la present convocatòria, el termini
de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 24 de març de 2003.

Resum de les dades de les proves
Tribunal avaluador constituït al centre:
(nom).
Tribunal núm.: (núm.).

ANNEX 6

Cicles formatius de grau mitjà: (nombre
d’inscrits/es, de presentats/des, d’aptes).

Sol·licitud d’exempció de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional específica, per haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de
25 anys

Cicles formatius de grau superior: (nombre d’inscrits, de presentats, d’aptes).

(Nom i cognoms), amb domicili (nom i
núm. del carrer), municipi (nom del munici168

pi), CP (núm.), nascut/da el (dia) de (mes)
de (any), amb DNI (o document equivalent
d’acreditació) (núm.) i telèfon (número),
Exposo:
1. Que he superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys per als
estudis de (nom dels estudis) en la convocatòria de (dia) de (mes) de (any).
2. Que adjunto a la sol·licitud:
a) Fotocòpia del DNI o del document
equivalent d’acreditació.
b) Certificat acreditatiu d’haver superat la
prova d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys expedit per la universitat (certificat original o fotocòpia compulsada).
Per això,
Demano:
Que m’atorgueu l’exempció de les proves d’accés al/s cicle/s formatiu/s següent/
s: (proves).
(Població), (dia) de (mes) de 2003
(signatura)
Direcció General de Formació Professional, Via Augusta, 202, 08021 Barcelona.
Nota:
Per a la present convocatòria, el termini
de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 24 de març de 2003.
(03.028.054)

RESOLUCIÓ ENS/353/2003, d’11 de febrer, de convocatòria per adjudicar places
de residència als alumnes escolaritzats als
centres del Complex Educatiu de Tarragona,
per al curs 2003-2004.
Pel Decret 283/1986, de 2 de setembre,
es va crear el Complex Educatiu de Tarragona, amb dependència orgànica del Departament d’Ensenyament.
El Complex Educatiu de Tarragona acull
cada curs escolar, en règim de residència,
alumnes que es troben en situacions socioeconòmiques, geogràfiques i acadèmiques
específiques, i que cursen estudis en els
centres docents dependents del Complex.
D’acord amb l’article 4 del Decret esmentat, l’admissió d’alumnat per a places becades totalment o parcialment es resoldrà
mitjançant convocatòria pública del Departament d’Ensenyament.
En conseqüència, i a proposta del director general de Centres Docents,

Resolc:
Obrir convocatòria per adjudicar places
de residència subvencionades totalment o
parcialment, per al curs 2003-2004, destinades als alumnes dels centres del Complex Educatiu de Tarragona que cursin qualsevol dels ensenyaments i les especialitats
que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

Núm. 944

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, d’acord amb el que
preveu l’article 46 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 l’òrgan que
dicti l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 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, 11 de febrer de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1
—1 Condicions generals
1.1 El nombre de places de residència,
així com la seva distribució per cursos en
els diferents nivells, graus i especialitats,
serà el corresponent al de les vacants que
es produeixin per al curs 2003-2004 i es farà
públic al moment de produir-se aquestes
vacants als diversos centres.
1.2 Podran sol·licitar plaça de residència els alumnes que no disposin al seu
municipi d’oferta educativa dels cursos
acadèmics compresos en cadascun dels
ensenyaments que es detallen a l’annex 2
d’aquesta Resolució, ni puguin cursar els
esmentats ensenyaments en un municipi de
la seva comarca. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran mitjançant certificat del/de la
secretari/ària de la delegació territorial,
d’acord amb el que s’estableix a l’apartat
6.9 de les bases d’aquesta convocatòria.
També podran sol·licitar plaça de residència els alumnes en els que concorrin circumstàncies especials com ara condició d’orfenesa, ser fill d’emigrants residents a
l’estranger o qualsevol altra situació social,
familiar, cultural, mèdica, etc. desafavorida.
Aquestes circumstàncies s’acreditaran mitjançant certificats emesos pel cap de l’EAP
i l’inspector d’Ensenyament corresponent.
1.3 El règim de permanència en les residències esmentades en la convocatòria
serà de dilluns a divendres.
1.4 L’adjudicació de la plaça de residència es farà extensiva als cursos acadèmics
compresos en cadascun dels ensenyaments
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució, així com als cicles formatius de grau mitjà
i grau superior que no hi consten, però que
puguin ser autoritzats abans de la finalització
del termini per a presentar les sol·licituds.
Per accedir als ensenyaments respectius, l’alumne haurà de complir els requisits que exigeix la legislació vigent.

1.5 Tots els alumnes que sol·licitin una
plaça de residència per a un curs, de les
que figuren als ensenyaments esmentats a
l’annex 2, estaran obligats a fer la preinscripció al centre del Complex on volen escolaritzar-se per als mateixos estudis que
fan constar en les sol·licituds de places de
residència, d’acord amb les normes i els
terminis establerts en la Resolució per la qual
s’aproven les normes de preinscripció i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics per el curs per al curs
2003-2004.
1.6 Per accedir a les places en les
condicions que disposa aquesta Resolució
caldrà complir els requisits d’estudis previs
que s’especifiquen a l’annex 3 de la present
Resolució.
1.7 Els sol·licitants de places per a alumnes que desitgin matricular-se en 2n curs
de batxillerat, hauran d’haver superat el curs
immediat anterior.
1.8 Els alumnes no podran sol·licitar places per realitzar estudis de nivell igual o
inferior al que cursin o hagin cursat anteriorment.
1.9 Els alumnes que estiguin sotmesos
a qualsevol tipus d’expedient acadèmic sancionador, ho faran constar a la seva sol·licitud per tal que la comissió qualificadora
pugui decidir sobre el seu cas.
—2 Caràcter dels ajuts
2.1 Les subvencions per a les places de
residència tindran caràcter total o parcial segons la disponibilitat econòmica familiar,
d’acord amb el barem que es detalla a
l’apartat 6.1.4 d’aquestes bases. La beca
de residència podrà ser total: de 2.120
euros, o parcial, del 50% o 75% de l’import
total, en funció de la puntuació obtinguda.
2.2 La continuïtat de les subvencions i
els ajuts per als diferents cursos d’un mateix cicle educatiu es produirà de manera
automàtica, sempre que no hi hagi hagut
variacions en les circumstàncies que van
motivar-ne la concessió.
—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds dels aspirants es formalitzaran en els impresos normalitzats que
estaran a l’abast dels interessats a l’adreça
electrònica www.gencat.net/ense, a les
delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament o al Complex Educatiu de
Tarragona, llocs on s’hauran de lliurar correctament emplenades.
3.2 El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l’endemà de la data
de publicació d’aquesta Resolució al DOGC
fins al dia 16 de juny de 2003.
—4 Criteris de valoració
Les sol·licituds es qualificaran per dos conceptes: valoració de tipus socioeconòmic i
valoració de tipus acadèmic.
4.1 En la valoració socioeconòmica es
tindran en compte els ingressos familiars,
la condició de família nombrosa i la condició de família monoparental o la condició
d’orfe de pare i mare del sol·licitant. En la
concessió d’aquestes places es consideraran, a més, el lloc de residència familiar i les
dificultats d’escolarització per als ensenyaments que es vulguin cursar, així com altres
circumstàncies sociopedagògiques particu169

lars que s’acreditin. La comissió es reserva
el dret de demanar la documentació que
consideri necessària.
4.2 En la valoració acadèmica es tindran
en compte les qualificacions obtingudes pels
sol·licitants en el curs anterior a aquell en
què s’efectua la sol·licitud.
4.3 La puntuació total s’obtindrà mitjançant la suma de les valoracions socioeconòmiques i de les valoracions acadèmiques.
—5 Places vacants
Les delegacions territorials del Departament
d’Ensenyament portaran a terme les accions de divulgació i difusió necessàries per
donar a conèixer les places de residència
vacants, especialment en les àrees amb
dificultats d’escolarització.
—6 Barems per a l’adjudicació
6.1 Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos nets obtinguts pels membres de la unitat familiar
durant l’any anterior. En cas d’ingressos
obtinguts pels germans del sol·licitant que
convisquin en el domicili familiar, es computarà un 50% atenent la seva naturalesa i
la seva finalitat.
6.1.1 Es consideren membres de la
unitat familiar el pare i la mare del sol·licitant,
els germans solters menors de 25 anys que
visquin en el domicili familiar i els majors de
25 anys que pateixin incapacitats, disminució física o psíquica de la qual derivi la impossibilitat de tenir ingressos de qualsevol
mena, i els ascendents dels pares que justifiquin adequadament la seva residència en
el mateix domicili.
6.1.2 També es consideren membres de
la unitat familiar els germans solters majors
de 25 anys que convisquin en el domicili
familiar i es trobin en situació d’atur sense
subsidi.
6.1.3 En els casos en què el sol·licitant
al·legui independència familiar, haurà d’acreditar aquesta circumstància, el seu domicili
i els mitjans econòmics de què disposa.
6.1.4 Al quocient resultant de dividir els
ingressos familiars entre el nombre de membres de la unitat familiar se li adjudicarà la
puntuació següent:
Fins a 2.117,00 euros: 10 punts.
De: 2.118,00 a 2.417,99 euros: 8 punts.
De: 2.418,00 a 2.718,99 euros: 7 punts.
De: 2.719,00 a 3.018,99 euros: 6 punts.
De: 3.019,00 a 3.319,99 euros: 5 punts.
De: 3.320,00 a 3.619,99 euros: 4 punts.
De: 3.620,00 a 3.920,99 euros: 3 punts.
De: 3.921,00 a 4.220,99 euros: 2 punts.
De: 4.221,00 a 4.521,99 euros: 1 punt.
Més de 4.522 euros: 0 punts.
6.2 Als aspirants que resideixin en poblacions on no hi hagi cap centre públic que
imparteixi els estudis del Complex i que tinguin dificultat de desplaçament se’ls adjudicaran 5 punts.
6.3 S’afegiran 0,5 punts per cadascun
dels germans, inclòs el sol·licitant, que integrin la unitat familiar.
6.4 Quan el pare, la mare o el tutor de
l’aspirant sigui titular de la condició de família nombrosa, se li assignaran 2 punts.
6.5 Quan l’alumne sigui orfe o hi hagi
una situació de família monoparental: 2
punts.
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6.6 En la valoració acadèmica s’adjudicarà a cada sol·licitant la puntuació mitjana de
la nota obtinguda en les qualificacions del
darrer curs i se l’arrodonirà al nombre enter
que correspongui.
Per als estudis regits pel sistema d’avaluació continuada, les puntuacions per cada
nota seran:
Molt deficient: 0 punts.
Insuficient: 2 punts.
Suficient: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 8 punts.
Excel·lent: 10 punts.
6.7 La valoració de les circumstàncies
especials, a les quals es refereix el punt 1.2
d’aquesta Resolució, es farà fins a un màxim de 10 punts.
6.8 Tindran caràcter prioritari les sol·licituds de places de residència per cursar
les branques i especialitats dels cicles formatius esmentats en l’annex 2.
6.9 L’acreditació que justifiqui la impossibilitat d’escolarització del sol·licitant per
cursar els estudis demanats en algun dels
centres d’una comarca determinada, així
com la distància i les dificultats de desplaçament es farà mitjançant una certificació
emesa pel secretari/ària de la delegació territorial d’Ensenyament, en l’apartat corresponent a l’imprès de sol·licitud.

7.7 La falsedat en les dades o en els documents que han d’acompanyar la sol·licitud
implicarà la pèrdua total dels drets del sol·licitant, sigui quin sigui el moment en què
es demostri la inexactitud, sens perjudici
d’altres responsabilitats que puguin derivarse’n.

—7 Adjudicació de places de residència
7.1 La valoració de les sol·licituds l’efectuarà una comissió qualificadora constituïda
pels membres següents:
President: el director general de Centres
Docents.
Vocals:
El delegat territorial de Tarragona.
El subdirector general d’Escolarització i
Serveis.
El cap del Servei de Règim Administratiu.
El cap del Servei de Gestió de Beques i
Ajuts.
El gerent del Complex Educatiu de Tarragona.
Un representant de les associacions de
pares i mares dels centres docents d’ensenyament secundari ubicats al Complex Educatiu.
El director de la residència-internat del
Complex Educatiu de Tarragona, que actuarà com a secretari.
7.2 Un cop qualificades totes les sol·licituds presentades, la comissió qualificadora, d’acord amb l’oferta de places vacants
de residència, proposarà la seva adjudicació per ordre de prioritat i de puntuació.
7.3 Es delega en el director de Centres
Docents la resolució d’aquesta convocatòria.
7.4 Els alumnes que en el curs acadèmic 2002-2003 gaudeixen de plaça subvencionada i que en el curs 2003-2004 continuen en el mateix cicle educatiu, mantindran
aquesta plaça si les circumstàncies socioeconòmiques no han canviat i si, a més, han
superat el curs.
7.5 Als sol·licitants se’ls notificarà si la
plaça subvencionada els ha estat concedida o no abans del 30 de juny de 2003.
7.6 Abans del dia 10 de setembre de
2003 quedarà resolta definitivament l’adjudicació de places de residència per al curs
2003-2004.

a) Batxillerat en humanitats i ciències socials.
Batxillerat tecnològic.
Batxillerat de ciències de la naturalesa i
la salut.

—8 Incorporació dels alumnes
8.1 El alumnes només poden incorporar-se per cursar estudis al centre per al qual
se’ls hagi concedit la plaça de residència.
8.2 En el termini de deu dies a partir de
la data en què se li comuniqui a l’alumne la
concessió d’una plaça de residència, caldrà que presenti els justificants detallats en
l’escrit de comunicació.
—9 Si resten places vacants a la residència, un cop efectuada l’adjudicació de places, s’admetran sol·licituds d’alumnes escolaritzats en centres docents públics propers
al Complex Educatiu, que cursin estudis diferents dels que s’ofereixin en el Complex i
en les condicions que s’estableixin.

Construccions metàl·liques (1451).
Manteniment d’equips industrials (1953).
Prevenció de riscos professionals (1954).
Dietètica (1651).
Higiene bucodental (1652).
Laboratori de diagnòstic clínic (1654).
Salut ambiental (1655).
Estètica (1852).
Documentació sanitària (1658).
ANNEX 3
Requisits d’estudis
1. Per al primer curs de batxillerat: haver
superat segon de BUP, FP1 o tenir el títol
de graduat de l’ESO.
2. Per al cicle formatiu de grau mitjà: títol
de graduat d’ESO, títol de tècnic auxiliar,
segon de BUP aprovat o prova d’accés.
3. Per al cicle formatiu de grau superior:
títol de tècnic especialista, curs d’orientació
universitària, prova d’accés o batxillerat.
(03.041.037)

ANNEX 2
Ensenyaments i especialitats
El Complex Educatiu de Tarragona ofereix el curs 2003-2004 els ensenyaments
següents:

b) Curs de promoció I.
Curs de promoció II.
c) Cicles formatius de grau mitjà.
Preimpressió en arts gràfiques (0401).
Impressió en arts gràfiques (0402).
Electromecànica de vehicles (0501).
Carrosseria (0502).
Acabats de la construcció (0701)
Obres de construcció (0702).
Equips electrònics de consum (0802).
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria
i moble (0903).
Soldadura i caldereria (1401).
Instal·lacions i manteniment electromecànic i conducció de línies de producció
(1901).
Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi rural (0101).
Cures auxiliars d’infermeria (1601).
Farmàcia (1602).
Perruqueria (1801).
Estètica personal decorativa (1802).
d) Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives
(0151).
Disseny i producció editorial (0451).
Producció en indústries d’arts gràfiques
(0452).
Automoció (0551).
Realització i plans d’obra (0753).
Instal·lacions electrotècniques (0853).
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (0854).
Desenvolupament de productes de fusteria i moble (0951).
Realització d’audiovisuals i espectacles
(1251).
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RESOLUCIÓ ENS/354/2003, de 8 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de
l’autorització d’obertura del centre docent
privat Roca, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a la delegació territorial corresponent del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Roca, de Barcelona, en
petició d’ampliació de locals, de reducció
de llocs escolars dels ensenyaments de
batxillerat i formació professional de grau
mitjà i superior, i d’ampliació dels ensenyaments de formació professional de grau
mitjà, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat
Roca, de Barcelona, per ampliació de locals,
reducció de llocs escolars dels ensenyaments de batxillerat i formació professional
de grau mitjà i superior, i ampliació dels
ensenyaments de formació professional de
grau mitjà, en els termes que s’especifiquen
en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Núm. 944

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 8 de gener de 2003
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)
ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08044326.
Denominació: Roca.
Adreça: av. Meridiana, 263.
Altres adreces: c. Joan de Garay, 110.
Titular: Centre d’Estudis Roca, SL.
NIF: B08843021.
S’autoritza l’ampliació de locals al c. Joan
de Garay, 108; al c. Garcilaso, 81-83; i al c.
Cristòbal de Moura, 190, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2002-03.
S’autoritza la reducció de 17 llocs escolars dels ensenyaments de batxillerat, que
queda amb 10 unitats amb capacitat per a
333 llocs escolars en les modalitats de ciències de la natura i de la salut, humanitats
i ciències socials, i tecnologia, amb efectes
a partir de l’inici del curs 2002-2003.
S’autoritza la reducció de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà: a la família d’administració, 5 llocs escolars del cicle formatiu de
gestió administrativa, amb efectes a partir
de la fi del curs 2001-2002.
S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
formació professional de grau mitjà: a la família d’electricitat i electrònica, amb el cicle
formatiu d’equips electrònics de consum
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars; a la família de comerç i màrqueting, amb el cicle formatiu de comerç amb
1 grup amb capacitat per a 25 llocs escolars; a la família de manteniment de vehicles autopropulsats, amb el cicle formatiu
d’electromecànica de vehicles amb 2 grups
amb capacitat per a 40 llocs escolars; i a la
família de sanitat, amb el cicle formatiu de
cures auxiliars d’infermeria amb 1 grup amb
capacitat per a 20 llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del curs 2002-2003.
S’autoritza la reducció de llocs escolars
dels ensenyaments de formació professional de grau superior: a la família d’administració, 10 llocs escolars del cicle formatiu
de administració i finances; a la família d’informàtica, 10 llocs escolars del cicle formatiu de desenvolupament d’aplicacions informàtiques i 10 llocs escolars del cicle
formatiu d’administració de sistemes informàtics; i a la família d’electricitat i electrònica, 10 llocs escolars del cicle formatiu de

sistemes de telecomunicació i informàtics,
amb efectes a partir de la fi del curs 20012002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 120 llocs escolars.
Batxillerat: 10 unitats amb capacitat per
a 333 llocs escolars en les modalitats d’humanitats i ciències socials, ciències de la
naturalesa i la salut, i tecnologia.
Formació professional de grau mitjà:
Família d’administració: cicle formatiu de
gestió administrativa amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu d’equips electrònics de consum amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.
Família comerç i màrqueting: cicle formatiu de comerç amb 1 grup amb capacitat
per a 25 llocs escolars.
Família de manteniment de vehicles autopropulsats: cicle formatiu d’electromecànica de vehicles, amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs escolars. En cap cas un
grup no superarà els 20 llocs escolars.
Família de sanitat: cicle formatiu de cures
auxiliars d’infermeria amb 1 grup amb capacitat per a 20 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família d’administració: cicle formatiu
d’administració i finances amb 2 grups amb
capacitat per a 50 llocs escolars. En cap
cas un grup no superarà els 25 llocs escolars.
Família d’informàtica: cicle formatiu de
desenvolupament d’aplicacions informàtiques amb 2 grups amb capacitat per a 50
llocs escolars, i cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars. En
cap cas un grup no superarà els 25 llocs
escolars.
Família de serveis socioculturals i a la comunitat: cicle formatiu d’educació infantil
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars, i cicle formatiu d’integració social
amb 2 grups amb capacitat per a 60 llocs
escolars. En cap cas un grup no superarà
els 30 llocs escolars. Els cicles formatius
d’educació infantil i d’integració social s’impartiran alternativament en horari de matí o
tarda. En cap cas la capacitat simultània no
superarà els 60 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica: cicle formatiu de sistemes de telecomunicacions i
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 50 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 25 llocs escolars.
(03.016.179)

ver, de Barcelona, que es va notificar amb
data 29 de maig de 2002.
Atès que s’ha exhaurit el termini que per
a l’audiència a l’interessat preveu l’article 84
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
sense que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i el Decret 55/1994,
de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,

Resolc:
—1 El cessament d’ofici de les activitats
del centre docent privat Peñalver, de
Barcelona, ubicat al c. Lucà, 1, amb núm.
de codi 08004331, amb efectes a partir de
la fi del curs 1998-99.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran a l’institut d’educació secundària Menéndez y
Pelayo, amb núm. de codi 08013226, de
Barcelona.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
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 l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, d’acord amb 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, 7 de febrer de 2003
P. D.

(Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)
Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

RESOLUCIÓ ENS/355/2003, de 7 de febrer, de cessament d’activitats del centre
docent privat Peñalver, de Barcelona.

(03.023.113)

Per la Resolució de 23 de gener de 2002
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Peñal-

RESOLUCIÓ ENS/356/2003, de 20 de gener, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.
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Full de disposicions i actes administratius

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, mitjançant aquesta Resolució es fa pública la resolució del Departament d’Ensenyament d’adjudicació de
l’expedient de contractació que s’indica a
continuació:
Entitat adjudicadora: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
Núm. expedient: 1181/02.

Objecte del contracte: elaboració conjunta de
projecte executiu, estudi de seguretat, projectes d’instal·lacions, coordinació de seguretat, direcció d’arquitecte i execució d’obres
de reforma (1a fase) de nau industrial per
l’escola d’arts Llotja en el recinte actual de
l’institut d’educació secundària Berenguer de
Palou, de Barcelona (Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3748, de 25.10.2002.

Pressupost base de licitació: 1.876.316,92
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 30 de desembre de 2002.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Teyco, SL.
Import adjudicació: 1.801.264,24 euros, IVA
inclòs.
Barcelona, 20 de gener de 2003

Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.

Ramon Farré i Roure
Secretari general

Procediment: obert.

(03.030.073)
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