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Un representant de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música (ACEM).
Un representant de l’Associació d’Escoles de
Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya.
Un representant de l’Associació de les Escoles de Dansa autoritzades.
Un representant del Consell Català de la
Música de Catalunya.
La comissió podrà demanar als centres la
documentació addicional i els aclariments que
consideri oportuns.
En la valoració dels projectes, la comissió
avaluadora actuarà d’acord amb els criteris
exposats a l’apartat 6 d’aquest annex.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades
s’entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de
l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
—9 Notificació
La resolució de concessió 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.
—10 Justificació
10.1 El termini de presentació dels documents que acreditin les despeses efectuades finalitzarà el 15 d’octubre de 2003. La presentació de la justificació fora del termini establert pot
ser motiu de revocació de la subvenció.
10.2 La justificació haurà de contenir la
documentació següent:
a) En el cas dels centres públics del Departament d’Ensenyament i privats concertats:
Còpia compulsada de l’acta de la sessió del
consell escolar en la qual s’hagin aprovat els
comptes derivats de la realització de l’intercanvi o trobada, o bé certificat que així ho acrediti,
emès i signat pel/per la secretari/ària, amb el
vist i plau del/de la president/a del consell escolar. L’aprovació de comptes s’ha de fer en
data posterior a la realització de l’intercanvi o
trobada.
Relació detallada de les factures corresponents a les despeses de transport produïdes en
la realització de l’intercanvi o la trobada, en la
qual s’indiqui: la data i el número de la factura,
el NIF i el nom de l’emissor, el concepte i l’import. Aquesta llista haurà d’anar signada pel/per
la secretari/ària, amb el vist i plau del/de la president/a del consell escolar.
Aquestes factures romandran al centre i constituiran la justificació del viatge.
En el cas dels centres públics, certificat del
secretari/ària on consti que tant els ingressos
com les despeses corresponents a la realització
de l’intercanvi o trobada s’han comptabilitzat en
la comptabilitat del centre.
b) En el cas dels centres privats autoritzats
o en tràmit d’autorització:
Informe del/de la director/a del centre receptor de l’ajut conforme la subvenció atorgada s’ha
destinat a la finalitat per a la qual s’ha concedit,
és a dir, a les despeses corresponents a transport.
Relació detallada de les factures corresponents a les despeses de transport produïdes en
la realització de l’intercanvi o la trobada, en la
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qual s’indiqui: la data, el nom de l’emissor, el
concepte i l’import.
Documents justificatius de les despeses: originals de les factures. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent i han d’anar emeses a nom del centre.
c) En el cas dels centres els titulars dels quals
siguin corporacions locals:
Certificat emès i firmat per l’interventor/a o
pel/per la secretari/ària interventor/a on es faci
constar que l’ajut concedit s’ha destinat, durant
el curs 2002-2003, a la realització de l’activitat
objecte d’aquesta subvenció, amb indicació
expressa de l’import corresponent a les despeses de transport i de la partida pressupostària
amb càrrec a la qual s’ha contret l’obligació.
10.3 D’acord amb el punt 3 d’aquestes bases, els ajuts aniran destinats a cobrir únicament
part de les despeses de transport.
Cas que es justifiqui un import inferior a la
quantitat atorgada, l’import de la subvenció es
reduirà per l’import no justificat correctament.
—11 Pagament
Un cop els beneficiaris hagin justificat correctament la subvenció atorgada, es procedirà a tramitar la corresponent ordre de pagament.
—12 Obligacions dels beneficiaris
Les entitats beneficiàries estaran obligades a
facilitar tota la informació requerida pels òrgans
de control de l’Administració.
—13 Incompliment
En cas d’incompliment, els beneficiaris estan
subjectes a les sancions corresponents, segons
el que estableix la secció cinquena del capítol 9
del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre de 2002.
ANNEX 2
Model de sol·licitud
a) Dades del centre:
Nom del centre.
Codi del centre.
Número de NIF.
Telèfon.
Fax.
Adreça.
Municipi.
Dades bancàries.
b) Dades de la formació de música o dansa:
Nombre d’alumnes que la integren.
Data de la seva creació.
Característiques.
c) Dades de l’activitat:
Descripció de l’activitat (intercanvi/trobada).
Nombre d’alumnes que hi participaran i característiques de la formació.
Modalitat d’allotjament.
Mitjà de transport que s’utilitzarà.
Despesa total del transport previst, segons el
pressupost adjunt.
Calendari del viatge: data de sortida i data
d’arribada.
Professor/a responsable.
Professorat acompanyant.
d) En el cas dels intercanvis:
Nom del centre d’acolliment.
Adreça.
Població.
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País.
Telèfon.
Modalitat d’acolliment.
(Data, nom i signatura del/de la director/a del
centre).
(03.042.150)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la
qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica
(DOGC núm. 3826, pàg. 3346, de 20.2.2003).
Havent observat que en la publicació de l’esmentada Ordre al DOGC núm. 3826, pàg. 3346,
de 20.2.2003, hi apareixen l’annex 1, crèdits
comuns a diferents cicles formatius, i l’annex 2,
convalidacions de crèdits afins, de manera incompleta, es reprodueixen en la seva totalitat.
Barcelona, 20 de febrer de 2003
ROSA PÉREZ I ROBLES
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC
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CRÈDITS

CICLE FORMATIU

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)

FAMÍLIA PROFESSIONAL
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

VIDRE I CERÀMICA

ACTIVITATS AGRÀRIES

IMATGE PERSONAL
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Anatomofisiologia i patologia bàsica
(cicles de grau superior)

Animació i dinàmica de grups
(cicles de grau superior)
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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

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

ACTIVITAT FÍSIQUES I ESPORTIVES
COMERÇ I MÀRQUETING

Aplicacions informàtiques de propòsit
general
(cicles de grau superior)
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

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
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Formació i orientació laboral
(cicles de grau superior)
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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

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
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Formació i orientació laboral
(cicles de grau mitjà)
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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

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
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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)
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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

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

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

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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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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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
Gestió i organització dels recursos naturals i
empresa agrària
(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

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

3807

3808
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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

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ
FABRICACIÓ MECÀNICA

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
SANITAT
QUÍMICA

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Projectes, amidaments i valoracions
(cicles de grau mitjà)
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

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

3809

3810

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

FUSTA I MOBLE

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

MANTENIMENT I SERVEIS ALA
PRODUCCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CRÈDITS

Núm. 3829 – 24.2.2003

CICLE FORMATIU

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
Gestió del transport
internacional
(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
Enquadernació i manipulació de paper i cartró
Seguretat en les indústries d’arts
Impressió en arts gràfiques
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

FAMÍLIA PROFESSIONAL
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

3811

3812
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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

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

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)

Cicle Formatiu: Animació d’activitats físiques i
esportives

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

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

Administració del vaixell
(Pesca i transport marítim)

3813

3814

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3815

3816

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

Cicle formatiu / Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

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

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

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit que cal convalidar (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)
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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

FORMACIÓ APORTADA
Família
professional

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)

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)

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)

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

FORMACIÓ A CONVALIDAR

Cicle formatiu / Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle: Sistemes de regulació i control automàtics

Família
professional

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

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)

3817

3818

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Cicle formatiu: Gestió comercial i màrqueting

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

Cicle formatiu: Allotjament
Cicle formatiu: Informació i comercialització turística

Cicle formatiu: Documentació sanitària

Sanitat
Crèdit: Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

Núm. 3829 – 24.2.2003

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (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)
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)
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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)
Cicle: Documentació sanitària

Sanitat

Família
professional
Edificació i obra
civil

Núm. 3829 – 24.2.2003

Crèdit: Aplicacions informàtiques generals
(Documentació sanitària)

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)
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)

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

Cicle formatiu: Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques

Cicle formatiu: Realització i plans d'obra

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)

3819

3820

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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 de projectes urbanístics i
(Desenvolupament i aplicació de projectes de
operacions topogràfiques
construcció)
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)

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

Electrònica digital no programable
Electrònica digital programable
Electrònica general
(Equips electrònics de consum)
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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3821

3822
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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

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3823

3824

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

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

Cicle formatiu: Agència de viatges
Cicle formatiu: Pastisseria i forneria

Cicle formatiu: Restauració

(Serveis de restaurant i bar)

(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
(Informació i comercialització turístiques)
Rebosteria
(Cuina)
Ofertes gastronòmiques i sistemes de proveïment
(Pastisseria i forneria)
(Cuina)
(Serveis de restaurant i bar)
Rebosteria
(Cuina)
Tècniques de pastisseria, forneria i conservació
d’aliments
(Pastisseria i forneria)
Tècniques de servei i atenció al client
Tècniques elementals de cuina

Cicle formatiu : Serveis de restaurant i bar

(Serveis de restaurant i bar)
Tècniques bàsiques de servei i de preparació d’aliments i
begudes a la vista del client
(Cuina)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
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)
Crèdits: Processos de servei + Elaboracions culinàries
(Restauració)
Crèdit: Producció i venda de serveis turístics en
agències de viatges

Indústries
alimentàries

Núm. 3829 – 24.2.2003

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
(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)

Cicle formatiu: Panificació i rebosteria

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

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

(Pastisseria i forneria)
Activitats i recursos culturals
(Animació turística)

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

Cicle formatiu : Estètica personal decorativa

(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 : Perruqueria
(Caracterització)

3825

3826

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Sanitat

Família
professional

Electricitat i
Electrònica

Hoteleria i
turisme

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

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

Sanitat

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica personal decorativa)
(Perruqueria)
Transformacions del cabell per a la caracterització
(Caracterització)
Cosmetologia aplicada a l’estètica decorativa
(Estètica personal decorativa)
Depilació mecànica i tècniques complementàries
(Estètica personal decorativa)
Tècniques bàsiques de manicura i pedicura
(Perruqueria )
Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(Estètica personal decorativa)
(Perruqueria)

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

Manteniment i
serveis a la
producció

Núm. 3829 – 24.2.2003

Cicle formatiu: Salut ambiental

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

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)

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
fabricació per al manteniment i muntatge
vehicles
(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

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

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

3827

3828

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

FORMACIÓ APORTADA
Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany)
Cicle formatiu: Electromecànica de vehicles

Família
professional

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
Sistemes electromecànics dels vehicles
(Carrosseria)

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3829

3830

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)
Crèdit: Seguretat química i higiene industrial
(Química ambiental)

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

FORMACIÓ A CONVALIDAR
Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)
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)
Anàlisi microbiològica
(Anàlisi i control)
Informació i seguretat en el laboratori
Proves microbiològiques
(Laboratori)
Proves microbiològiques
(Laboratori)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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

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)

3831

3832

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Cicle formatiu: Audiopròtesis

Cicle formatiu: Cures auxiliars d’infermeria

Cicle formatiu: Dietètica

Cicle formatiu: Higiene bucodental

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Cicle formatiu: Imatge per al diagnòstic

Cicle formatiu: Laboratori de diagnòstic clínic

Cicle formatiu: Ortesis i pròtesis

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3833

3834

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

3835

3836

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

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)

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)
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

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)
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)

3837

3838

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Família
professional

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

Núm. 3829 – 24.2.2003

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)
Crèdit: Química dels tractaments
(Adobs)
(Processos d’ennobliment tèxtil)

(03.051.053)

Química tèxtil
(Operacions d’ennobliment tèxtil)

