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Benvolgut Senyor,

Us lremeto, adjunta, la resoluc¡ó d'1 de setembre de 2007, per la qual s'autoritsa a l'lES Joan
Brudieu, de La Seu d'Urgell, codi 25004'188, a imparlir conjuntament en tres anys els cicles
formatius de grau mitj¿ de Gestió edmin¡strat¡va id'Explotac¡ó de sistemes informál¡cs.

AtEntament,

- \ l¿v"
Joan Lluls Espinós i Espinós
Subd¡rector general de Plenificació
i Organització de la Formació Profess¡onal

Barcelona, 4 de desembre de 2007
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Resolució d'1 de setembre de 2007, per la qual s'autoritza a l'lES Joan Brud¡eu,
de La Seu d'Urgell, cod¡ 25004188, a impartir conjuntament en tres anys els c¡cles
format¡us de grau m¡tjá de Gestió adm¡nistrativa ¡d'Explotac¡ó de sistemes
¡nformát¡cs.

Atesa la sol licitud del centre docent, en qué demana poder realitzar
distribucions horáries especials dels cicles formatius de grau m¡tjá de Gest¡ó
administrat¡va i d'Explotac¡ó de sistemes informátics, de manera que els
ensenyaments corresponents als dos c¡cles puguin ser real¡tzats conjuntament
en tres anys, i I 'alumnat obtingui les dues t¡tulacions en acabar el tercer curs.

Atés que I'IES Joan Brudieu, de La Seu d'Urgell garanteix la realització del cicle
format¡u de Gestió adm¡nistrat¡va en dos cursos.

Atés I'informe de la inspecció dels serve¡s territor¡als de Lle¡da favorable a
aquesta distribució espec¡al.

Atesa I'organització en crédits ¡el currículum establert en el Decret 5711996, de 6
de febrer (DOGC núm. 2175, de 29 de febrer de 1996), pel que fa al cicle
format¡u de grau m¡tjá de Gestió adm¡nistrativa, de 1.300 hores de durada, i en el
Dectet 42312004, de 2 de novembre (DOGC núm. 4257, de 10 de novembre de
2004\, pel que fa al cicle formatiu de grau m¡tjá d'Explotació de s¡stemes
¡nformátics, de 2.000 hores de durada.

Atesa la sol.lic¡tud del centre docent de donar una millor resoosta a la demanda
del teixit empresarial del territori, confegida per petites ¡m¡tjanes empreses, ique
es concreta en un oerfl profess¡onal de técn¡c administratiu amb cone¡xements
suficients per gestionar els s¡stemes inform¿tics de I'empresa.

Atés que es compleixen els requ¡sits previstos a l'apartat 3 del punt 13.1.6. de la
Resolució de l'11 de juliol de 2007, que dóna instrucc¡ons per l'organ¡tzació i el
funcionament dels centres educat¡us públics d'educació secundária de Catalunya.

Atés el previst en el Decret 24012005, de I de novembre, pel qual s'estable¡xen
mesures flexibilitzadores de I'oferta dels ensenvaments de formac¡ó orofessional
esoecifica.

Atés que per la Resolució de 20 de juny de 2007, publ¡cada al DOGC de 28 de
juny de 2007, el centre docent está autor¡tzat a ¡mpartir el cicle de Gestió
administrat¡va a part¡r del curs 2007/2008, i que per la Resolució de 24 de maig
de 2004, publicada al DOGC de 4 de juny de 2004, está autor¡tzat a impartir el
cicle d'Explotació de sistemes inform¿tics a part¡r del curs 2004/2005.

Resolc:

Autor¡tzar a l'lES Joan Brudieu, de La
conjuntament els cicles format¡us de
d'Explotació de sistemes ¡nformátics.

Seu d'Urgell, cod¡ 25004188, a ¡mpartir
grau mitjá de Gestió administrativa i

1. El centre distribu¡rá els crédits dels c¡cles al llarg del període, d'acord
I'establert a l'annex 1, ¡ apl¡cará les convalidacions ¡ exempcions que
corresponguin segons la normat¡va vigent.
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2. El centre informará per escrit l'alumnat d'aquesta distribució espec¡al de cicles,
amb indicac¡ó expressa del c¡cle i crédits concrets en qué es matricula.

3. El centre fará constar la referéncia i data d'aquesta Resoluc¡ó a la
documentació académica de l'alumnat que segueixi la distribució especial.

4.- S'aDlicará el nombre m¿xim de convocatdr¡es de cada crédit d'acord amb la
Resolució que dóna instruccions per a I'organització ¡ e¡ funcionament dels
centres educat¡us públics d'educac¡ó secundária de Catalunya del curs v¡gent.

5.- Aquesta Resolució s'haurá d'adaptar, si escau, a les modificac¡ons que puguin
afectar els currículums dels c¡cles formalius ¡mplicats o l'organitzacó en crédits
d'aquests cicles i a les modificacions que es puguin der¡var de la normativa
general.

6. Respecte a la qual¡ficac¡ó dels crédits:

6.1. Créd¡ts convalidats. Són aouells crédits oue són convalidables
directament segons la normat¡va en v¡gor tal icom s'¡nd¡ca en l'Annex 2. En
aquesl cas es fará constar la nota numér¡ca en el primer cicle que cursi ¡
convalidat en el segon cicle que cursi.

6.2. Crédits reconeguts. Són aquells crédits que segons l'Annex 3
d'aquesta Resoluc¡ó es reconeixen com a equivalents. En aquest cas es fará
constar la qualificac¡ó numérica d'aquests crédits en I'expedient académic de
cada un dels cicles.

7.- Per als alumnes que no finalitzin tots els crédits que @mponen una titulac¡ó,
se'ls fará constar en els certif¡cats d'estudis parcials per a cada un dels dos cicles
format¡us, les qualif¡cacions obtingudes en els crédits propis de cada cicle

8. Els Serve¡s Terr¡torials d'Educació de Lleida faran la orov¡sió oDortuna de
profesgo,'ai per a impart¡r aquesta organ¡tzac¡ó singuiar.

9. La implantació d'aquesta organització singular no comporta, per si mateixa,
¡ncrement en I'oferta educativa.

Josep Franci ¡ Carreté
. D¡rector general d'Ensenyaments
Profess¡onals. Artistics ¡ EsDec¡al¡tzats
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ANNEX l. Organització curricular integrada dels cicles Gestió adm¡nistrativa (d'ara en
endavant GA) id'Explotació de sistemes informátics (d'ara en endavant ESI).

Cr¿difs
primer curs

Hores
mínimes
pfimer curs

C1 GA Comunicació iary¡u 90
C2 GA Ooeratória de teclats 60
C3 GA Gestió de la comoravenda 110
C6 GA Productes i serveis financers i d assegurances, b¿sics 100
C7 GA Princio¡s de oestió adm¡n¡strativa pública 60
C9 GA Formació i orientació laboral
C11 ESI Formació i orientació laboral 60
C12 GA Comunicació administrat¡va-comercral en anqlés 70
C2 ESI Instal lació i manteniment d'eouiDaments isistemes informátics 210
C3 ESI lmplantació imanteniment d'aplicacions ofim¿tiques i
corooratives 140
C8 ESI Sistemes operatius en entorns monousuari i mult¡usuari 175

Hores fofars 1075

Crédits
segon cufs

Hores
minimes
seqon curs

C4 GA Gestió administrativa de Dersonal 90
C5 GA Comptabil itat qeneral i tresorer¡€ 150
C11 GA Síntes¡ 60
C1 ESI lnstal lació i manteniment de serve¡s de xarxes locals 210
C4 ESI Ooeracions amb bases de dades ofimátiques i corDoratives 140
C10 ESI Comunicació empresarial en l lenqua estranqera 70
C10 GA Formació en centres de treball de qestió admin¡strativa 250

Hores totals 970

Crédits
tercer curs

Hores
Minimes
tercer curs

C5 ESI Instal lacró imanteniment de serveis d lnternet '105
CO ESI Mantenir de portals d'informació 140
C10 ESI Comunicació empresarialen l lenqua estranqera 70
C13 ESI Síntesi 90
C12 ESI Formació en centres de feball d'Explotació de s¡stemes
informátics

250

Hores totals

Del total de 250 hores de ll¡ure disposició per al centre d'ambdós cicles, s'han utilitzat
70 hores pel crédit 12 de Comunicació adm¡nistrativa-comercial en anglés, i per tant
resten i80 hores de Iliure d¡sposic¡ó que el centre haur¿ d'ass¡gnar segons la
normativa vigent.
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ANNEX 2. Són crédits convalidats:

ANNEX 3. Són crédits reconeguts com a equivalents els detallats a continuacio.

Es reconeixerá I'eouivalénc¡a del crédit 8 Apl¡cacions informátiques del cicle de
Gest¡ó administrativa quan l'alumne/a hagi superat la totalitat dels crédits
considerats equivalents del c¡cle d'ExDlotació de s¡stemes informátics.
La qualificació del créd¡t I Apl¡cacions inform¿t¡ques será la m¡tjana ponderada
de les qualifrcacions obtrngudes en els crédits equivalents.
Es reconeixer¿ I'equivalénc¡a del créd¡t 7 Admin¡strac¡ó, gestió i
comercialització en la petita ¡ mitjana empresa del cicle d'Explotació de
sistemes informátics quan I'alumne/a hagi superat la totalitat dels cr¿dits
cons¡derats equivalents del cicle de Gestió administrativa.
La qualificació del crédit 7 Administrac¡ó, gestió i comercial¡tzac¡ó en la petita i
mitjana empresa será la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en
els cr¿dits equivalents.
Es ¡econe¡xer¿ l'equivaiéncia del cfédii 9 Reiacions en l'equip de trebali de¡
c¡cle d'Explotació de sistemes informátics quan I'alumne/a hagi superat la
total¡tat dels cr¿dits considerats equivalents del cicle de Gest¡ó administrativa.
La qualificació del crédit 9 Relacions en l'equip de treball será la mitjana
ponderada de les qualificacions obt¡ngudes en els crédits equivalents.

(1)

(2)

(3)

Crédit
CFGM Explotació de sistemes
¡n¡ormát¡cs

Crédit
C FGM G estió a dm i n i strativa

C1 I Formació i orientació laboral Cg Formació i orientació laboral

Crédit CFGM Explotació de sisferres
¡nformát¡cs

Crédit CFGM Gestió administraüva

C3 lmplanlació i manteniment d'aplicacions
olimáliques i corporatives
C4 Operacions amb bases de dades ofmáliques I

C8 Aplicácions ¡nform¿tiques (1)

C7 Adm¡nisfació, geslió i comercialilzació en la pet¡la
i mitjana empresa (2)

C3 Geslió adminislrai¡va de la comp€venda
C4 Geslió adminislrai¡va de personal
C5 Complabilital genera I i fesoreria
C6 Productes i serveis fnancers i d assegurances
básics
C7 PrinciDis de qestió adminisfaliva oública

Cg Relacions en Iequip de lreball (3) C1 Comunicació iarxiu
C4 Gestió adminislmtiva de oerconal




