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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE

ENS/32/2011, de 23 de febrer, per la qual es modiiquen els imports de diversos 
preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància 
per l’Institut Obert de Catalunya i se simpliica la denominació d’un preu.

Mitjançant les ordres EDU/348/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5176, de 
18.7.2008) i EDU/258/2010, de 20 d’abril (DOGC núm. 5619, de 30.4.2010), es van 
crear diversos preus públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits 
a distància per l’aheshores l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya, i 
escau modificar-los a partir del curs escolar 2011-2012.

Pel que fa al preu per la matriculació i material didàctic en cada crèdit en els 
ensenyaments de formació professional impartits per l’Institut Obert de Catalunya 
en la modalitat a distància és oportú, a semblança dels altres preus, simplificar la 
seva denominació de forma que es refereixi a la matrícula.

Per tant, d’acord amb el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial 
i Ensenyaments de Règim Especial,

ORDENO:

Article 1
Es simplifica la denominació del preu creat per l’Ordre EDU/258/2010, de 20 

d’abril següent: ”Per la matriculació i material didàctic en cada crèdit en els ense-
nyaments de formació professional impartits per l’Institut Obert de Catalunya en 
la modalitat a distància”, que passa a denominar-se: ”Per la matriculació en cada 
crèdit en els ensenyaments de formació professional impartits per l’Institut Obert 
de Catalunya en la modalitat a distància”.

Article 2
Imports

2.1 Els imports dels preus públics, creats per l’Ordre EDU/348/2008, de 8 de 
juliol, són, a partir del curs 2011-2012, els següents:

a) Per la matrícula en una o dues assignatures del batxillerat a distància: 35,00 
euros per semestre.

b) Per la matrícula en tres o més assignatures del batxillerat a distància: 61,80 
euros per semestre.

c) Per la matrícula en el curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius 
de grau superior a distància: 61,80 euros per curs.

d) Per la matrícula en la formació per a les proves d’accés a distància: 61,80 
euros per curs.

2.2 Els imports dels preus públics creats per l’Ordre EDU/258/2010, de 20 
d’abril són, a partir del curs escolar 2011-2012, els següents:

a) Per la matriculació en cada crèdit en els ensenyaments de formació professi-
onal impartits per l’Institut Obert de Catalunya en la modalitat a distància: 35,00 
euros per semestre.

b) Pel material didàctic i el manteniment del campus virtual, en la matrícula 
en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria fins a quatre 
mòduls: 12,50 euros per trimestre.

c) Pel material didàctic i el manteniment del campus virtual, en la matrícula 
en els ensenyaments de graduat en educació secundària obligatòria de cinc o més 
mòduls: 20,60 euros per trimestre.
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d) Per la matrícula en assignatures específiques de la formació per a la prova 
d’accés a cicles formatius de grau superior a distància: 10,30 euros anuals per 
assignatura.

Barcelona, 23 de febrer de 2011

IRENE RIGAU I OLIVER

Consellera d’Ensenyament

(11.053.093)
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