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Presentació 

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística 
de Catalunya assigna a l'lnstitut d'Estadística de 
Catalunya (ldescat), entre altres funcions, les 
d'adaptar, normalitzar, revisar o establir les 
classificacions estadístiques, i elaborar les 
propostes de normatives pertinents, tot salvant la 
compatibilitat i la correspondencia amb els 
homolegs d'ús obligatori en els ambits estatal, 
europeu i internacional. Aquesta funció s'ha 
consolidat com un objectiu operatiu present en 
tots els plans estadístics de Catalunya i s'ha 
desplegat en els corresponents programes anuals 
d'actuació estadística. Actualment, en el Pla 
estadístic de Catalunya 2001-2004, aquestes 
activitats figuren sota les denominacions 
Nomenc!atures i c/assificacions estadístiques i 
Normalització d'unitats estadístiques (entitats 
territorials i administratives). 

Les classificacions estadístiques oficials són 
utilitzades en la presentació de dades 
economiques, demografiques i socials, i la seva 
adaptació a la !lengua catalana preveu anar 
cobrint, gradualment, els buits terminologics i 
normatius que afecten el sistema estadístic 
catala, alhora que faciliten la implementació deis 
registres i arxius administratius susceptibles 
d'aprofitament estadfstic. 

El passat dia 27 de febrer el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (núm. 3584) va publicar 
el Decret 58/2002, de 22 de gener, del Govern, 
pel qual s'aprovava la Classificació catalana 
d'educació 2000 (CCED-2000), resultat de 
l'adaptació de la Clasificación nacional de 
educación 2000 (CNED-2000) i de la Classificació 
internacional normalitzada d'educació 1997 
(CINE-1997). 

L'objectiu basic de la CCED-2000 és el de 
constituir un instrument estadístic de classificació 
oficial que permeti un tractament homogeni de la 
informació derivada de l'ambit de l'educació i 
sigui, per tant, compatible i comparable amb la 
deis seus homolegs d'ús obligatori en els ambits 
estatal i internacional. En aquest sentit, la CCED-
2000 no només garanteix la doble 
correspondencia amb la CINE-1997 i la CNED-
2000, tot respectant les especificitats del sistema 
educatiu de Catalunya, sinó que amplia 
considerablement l'abast d'aquestes dues 
referencies a l'incloure una triple presentació de 
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la informació del sector. En concret, la CCED-
2000 es presenta des de tres optiques que 
caracteritzen una mateixa realitat mitjan~ant la 
Classificació de programes per nivells educatius, 
la Classificació deis programes per sectors 
d'estudi i la Classificació del nivel/ de formació. 

D'altra banda, el valor afegit que comporta 
l'oficialització de classificacions i nomeilCiatures per 
al sistema estadístic catala inclou, les notes 
explicatives per a cadascuna de les optiques de la 
classificació, els fndexos que faciliten la consulta 
de codis oficials i les taules correspondencies amb 
la classificació homologa estatal i internacional. 
D'aquesta manera, hom confia que aquest 
material faciliti, tal com indica el Decret 58/2002, 
la implementació obligada de la CCED-2000 tant 
en la presentació de resultats de les estadístiques 
d'interes de la Generalitat de Catalunya com en 
tata la documentació administrativa derivada de 
les activitats de les administracions públiques 
catalanes on hi figurin programes educatius 
codificats. A la vegada, la seva consulta 
electronica ja es traba disponible en el web de 
l'ldescat, en la vessant de legislació estadística i 
també en la consulta a través de la base de dades 
de classificacions estadístiques. 

El procés d'oficialització de la CCED-2000 ha 
comptat amb l'assessorament habitual del Centre 
de Terminologia (TERMCAT) i la col·laboració 
especial deis departaments de Benestar Social, de 
Cultura, d'Ensenyament, de Treball i d'Universitats, 
Recerca i Societat de la lnformació, de la 
Generalitat de Catalunya i de les universitats 
catalanes. L'ldescat agraeix molt sincerament la 
col·laboració del personal tecnic i estadístic 
d'aquestes entitats en el decurs del procés. 

Jordi Oliveres i Prats 
Director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya 
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Significat de les sigles 

AAOA Arts aplicades i oficis artístics 

CAP Certificat d'aptitud pedagogica 

CCED Classificació catalana d'educació 

CEDEFOP Centre Europeu peral Desenvolupament de la Formació Professional 

CGM Cicle formatiu de grau mitja 

CGS Cicle formatiu de grau superior 

CINE Classificació internacional normalitzada d'educació 

CNED Clasificación nacional de educación 

EGB Educació general basica 

ESO Educació secundaria obligatoria 

EUROST AT Oficina Estadística de les Comunitats Europees 

FIP Formació i inserció professional 

FORCEM Fundació pera la Formació Contfnua 

FPO 

FSE 

ldescat 

INE 

MEC 

OCDE 

REM 

UNESCO 

Formació professional ocupacional 

Fans social europeu 
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Instituto Nacional de Estadística 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 

Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Empresarial 

Reforma deis ensenyaments mitjans 

Organització de les Nacions Unides pera I'Educació, la Ciencia i la Cultura 
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lntroducció 

l. El marc estatal i internacional 

El sistema estadístic d'Espanya no ha disposat d'una classificació harmonitzada d'educació que garanteix 
el tractament uniforme de la informació estadística fins a !'entrada en vigor de la Clasificación nacional de 
educación 2000 (CNED-2000), grades a la qual es cabria aquest buit legal en un sector tan important com 
és l'educació. Existeixen, a més, altres factors que reforcen aquesta necessitat: 

a) En l'ambit internacional, en la 29 Reunió de la Conferencia general de la UNESCO celebrada a 
París del 7 a 1'11 d'octubre de 1997, es va aprovar la Classificació internacional normalitzada 
d'educació 1997 (CINE-1997), que revisa l'existent anteriorment de l'any 1975. En la publicació 
de la CINE-1997 se'n recomana l'ús a tots els pa'fsos, ja que es tracta d'un instrument idoni pera 
la recopilació i presentació d'indicadors comparables d'estadístiques d'educació en els diferents 
pa'fsos. 

b) En l'ambit estatal es va consolidar el nou pla educatiu, del qual es destaca la implantació de 
gairebé tots els ensenyaments derivats de la Llei organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
general del sistema educatiu (LOGSE), i un Nou programa nacional de formació professional per a 
1998-2002, aprovat en el Consell de Ministres de 13 de marc; de 1998. 

Tenint en compte aixo, es va considerar que la CNED-2000 havia d'adequar-se a dos principis: que fos 
compatible, d'una banda, amb les recomanacions internacionals sobre les classificacions d'educació, és a 
dir, ambla CINE-1997 i, d'altra banda, que es basés en !'actual sistema educatiu espanyol. 

1. la CNED ... 2000 coma adaptació de la CJNE-1997 

Un deis objectius que ha de complir una classificació estatal és assegurar que la informació recollida sigui 
susceptible de ser comparada amb l'obtinguda en altres pa'fsos. En aquest cas concret, aquest objectiu 
s'aconsegueix, ja que la CNED-2000 segueix les directrius assenyalades per la CINE-1997 de la UNESCO, 
que ha estat elaborada ambla participació i el consens de I'OCDE i EUROSTAT. 

Per a Espanya, com a membre que és d'aquestes organitzacions assenyalades, resultava obligatori cenyir
se a aquesta classificació internacional, i oferir-ne als usuaris la possibilitat de convertir d'una manera facil 
la informació obtinguda ambla CNED-2000 a !'estructura de la CINE-1997. 

A continuació es presenten les definicions i els principals criteris de classificació utilitzats en la CINE-1997 i, 
a més, s'expliquen les seves implicacions en la CNED-2000. 

1.1 Definicions 

1.1.1 Educació 

És necessari definir el concepte d'educació, que és el fenomen que es pretén estudiar. En la mateixa CINE-
1997 es reconeix que no es pretén proporcionar una definició nova o exhaustiva d'educació, i encara 
menys imposar a escala internacional un concepte normalitzat de la seva filosofía, objectius i continguts, o 
bé reflectir-ne els aspectes culturals o ideologics, tot i que, per als proposits de la CINE-1997 i per tant per 
a la CNED-2000, és necessari puntualitzar l'abast i l'extensió de les activitats educatives que abasta la 
classificació. 

Així, a efectes de la CINE-1997, el terme educació compren tates les activitats voluntaries i sistematiques 
destinades a satisfer necessitats d'aprenentatge. A més, s'afirma que independentment de la definició que 
s'adopti per considerar que una activitat és educació, s'ha de complir que sigui una comunicació 
organitzada i continuada, destinada a suscitar /'aprenentatge. 
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Aquesta definició s'analitza detalladament en la CINE-1997. Així, per comunicació s'entén que ha d'existir 
una relació entre dues persones o més, que suposa la transmissió d'informació (com ara coneixements, 
idees i altres). La comunicació pot ser verbal o no verbal, presencial o no presencial. 

Per comunicació organitzada es vol reflectir que hi ha un pla amb objectius implícits i explícits. Aixo 
suposa !'existencia d'un prove'idor (un organisme o una institució) que estableixi el marc de l'aprenentatge 
i un metode d'ensenyament mitjan~ant el qual s'organitza la comunicació. El concepte d'aprenentatge es 
refereix a qualsevol millora del comportament, la informació, els coneixements, la comprensió, les 
activitats, els valors o les capacitats. 1, per últim, el concepte de comunicació continuada significa que 
l'aprenentatge es caracteritza perla durada i la continu'itat. 

D'aquesta definició d'educació, es dedueix que la comunicació que no ha estat dissenyada per generar 
aprenentatge no és educació. Per exemple l'aprenentatge que es dóna com a conseqüencia d'una 
assistencia a una reunió no és educació, ja que no és el resultat d'una acció planificada, en el sentit que 
s'ha definit el terme comunicació organitzada. 

Segons la definició d'educació explicitada es pot afirmar que aquestes classificacions inclouen tant 
l'educació inicial que rep la persona, és a dir la formació rebuda fins a la incorporació al món laboral, com 
la formació contínua o formació ocupacional rebuda posteriorment alllarg de la seva vida. 

1.1.2 Programa educatiu 

Una classificació estadística s'organitza d'acord amb la unitat estadística que es consideri basica per a les 
analisis que es facin posteriorment. En la CINE-1997 la unitat estadística escollida és el programa educatiu, 
el contingut del qual és el criteri fonamental per classificar-lo. Per tant, la classificació d'educació s'ha 
d'entendre com una classificació de programes educatius, i no com una possible descripció del transit deis 
estudiants a través del sistema educatiu. 

A efectes de la CINE-1997 i, per tant de la CNED-2000, s'entén per programa educatiu el conjunt o 
seqüencia d'activitats educatives organitzades pera la consecució d'un objectiu determinat. 

El terme activitat educativa té un significat més ampli que curs o combinació de cursos. Aixo és important 
perque l'educació en un nivel! determinat inclou no només cursos organitzats en programes, sinó també 
cursos autonoms i una gran varietat d'activitats d'altres tipus. A vegades, els programes tenen 
components importants que sovint no s'anomenen cursos, per exemple períodes de treball en empreses o 
projectes d'investigació. A més, no s'ha fixat un !lindar mínim d'hores, perque una activitat educativa es 
consideri programa educatiu. 

Amb el terme consecució d'un objectiu es vol ressaltar que en finalitzar el programa educatiu és freqüent 
atorgar un certificat o bé una acreditació del reconeixement, encara que no resulta necessari. Una bona 
prova de !'existencia d'un programa educatiu és que una institució o prove'idor reconegui !'existencia 
d'aquest curs, i certifiqui que s'ha cursat. 

En la CINE-1997 es reconeixen dues limitacions importants derivades de la utilització del programa 
educatiu com a unitat de classificació. La primera és la dificultat de classificar aquelles activitats educatives 
que no estan organitzades en forma de programes d'educació ordinaria. Aixo es manifesta en la CNED-
2000 en la dificultat que planteja la classificació deis programes de formació contínua i formació 
ocupacional. Segons la CINE-1997, aquestes activitats s'han de classificar prenent com a base la seva 
equivalencia amb el contingut deis programes ordinaris. 

La segona limitació és motivada per la dificultat d'establir una jerarquía senzilla i natural deis programes 
educatius. En general, els sistemes educatius actuals proporcionen la possibilitat de moviments 
horitzontals, grades als quals una persona pot ampliar els seus coneixements sense que canvi'i el seu nivel! 
educatiu. A més, també els sistemes educatius permeten camins alternatius per aconseguir un mateix 
objectiu, i disponibilitat per oferir les segones oportunitats. 

Aquesta segona limitació suposa que en la CNED-2000 s'estableixin determinats criteris per a la 
determinació del nivel! de formació de les persones i la creació d'una estructura específica per determinar
lo. 
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1.2 Criteris de classificació 
Quan es defineix !'estructura d'una classificació es pot diferenciar entre els principals criteris que 
defineixen els nivells més agregats de !'estructura i aquells criteris que són menys importants i que 
s'utilitzen per descriure les rúbriques més desagregades. 

Així, els principals criteris que s'han utilitzat en la CNED-2000 són dos: el nivell educatiu i el sector 
educatiu. Aquests dos criteris resulten ser independents, és a dir, en un determinat sector es podran 
trobar programes educatius de qualsevol nivell, i en un nivell concret es podran classificar programes de 
diferents sectors educatius. 

Aixo suposara que la utilització de cadascun d'aquests criteris donara com a resultat estructures diferents i 
dotara la CNED-2000 d'una estructura flexible. Així, la CNED-2000 adquireix l'aspecte formal de dues 
classificacions independents, d'una banda, la Classificació de programes per nivells educatius, i, d'altra 
banda, la Classificació de programes per sectors d'estudi. 

1.2.1 Classificació de programes per nivells educatius 
Aquesta classificació s'articula sobre el concepte de nivel! educatíu, el qual esta relacionat amb la 
graduació de les experiencies d'aprenentatge i amb les competencies que el contíngut d'un programa 
educatiu exigeix deis participants perqué aquests puguin adquirir els coneixements, les habilitats i les 
capacitats que el programa es proposa impartir. 

La CINE-1997 considera els següents nivells educatius: 

• educació preescolar 
• educació primaria 
• primer cicle d'educació secundaria 
• segon cicle d'educació secundaria 
• ensenyament postsecundari no superior 
• primer cicle d'educació superior 
• segon cicle d'educació superior 

Principales consideracions sobre la Classificació de programes per nivells educatius de la CINE-1997: 

a) Assignació d'un programa a un nivell educatiu 

La classificació d'un programa a un nivell educatiu s'ha de basar, seguint els principis de la CINE-1997, en 
el contingut educatiu d'aquest programa. No obstant aixo, la mateixa CINE-1997 reconeix que els 
programes i plans d'estudi existents al món són massa diversos, polifacetics i complexos, i resulta molt 
difícil comparar els seus continguts a escala internacional. Així, per tal d'afavorir la comparabilitat, la CINE-
1997 proposa una serie de criteris que faciliten l'assignació deis programes a cada nivell educatiu. Aquests 
criteris són els que s'han tingut en consideració per assignar els diferents programes del sistema educatiu 
a la classificació internacional. 

b) Estructura de la Classificació de programes per nivells educatius 

La Classificació de programes per nivells educatius de la CINE-1997 té una estructura fixa d'un estrat que 
identifica els codis amb un número. Després utilitza diferents criteris, anomenats dimensions 
complementaries, per tal d'establir noves desagregacions segons els interessos de cada país. La CNED-
2000 té una estructura amb dos estrats, el primer identificat per una lletra i el segon per dos números. 

1.2.2 Classificació de programes per sectors d'estudi 
La Classificació de programes per sectors d'estudi reagrupa els programes per arees de coneixement i 
sectors d'activitat economica als quals va dirigida l'educació o formació impartida en un programa. Per 
aquest motiu, el concepte de sector d'estudi ha de ser interpretat en un sentit molt ampli com a sector 
d'educació i formació. 
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La Classificació de programes per sectors d'estudi que propasa la CINE-1997 és gairebé independent del 
sistema educatiu existent al país, per la qual cosa es pot aplicar directament a qualsevol sistema educatiu. 
Aixo, unit al fet que EUROSTAT ha desenvolupat aquesta classificació afegint un estrat més, ha suposat 
que la Classificació de programes per sectors d'estudi de la CNED-2000 sigui compatible amb la de la 
CINE-1997 i gairebé idéntica a la d'EUROSTAT. 

1.2.3 Criteris exclosos en la CNED-2000 i en la CINE-1997 
La utilització del contíngut educatiu o formatiu d'un programa com un element basic en la classificació ha 
determinat que alguns criteris que podien ser interessants des del punt de vista de l'analisi de la 
informació no siguin presents en aquesta classificació. 

Entre els exclosos en la CNED-2000, i que tampoc s'han considerat en la CINE-1997, poden destacar-se 
els següents: 

);;> Proverdor del servei de formació o educació: aquesta variable reflecteix l'organització que 
proporciona el servei d'educació i gestiona i controla les institucions que l'ofereixen. A escala 
internacional, s'estableix com a punt més important la diferenciació entre els organismes públics i 
els organismes privats. 

);;> Forma de proveir el servei de formació o educació: en aquest cas es podria distingir entre la 
modalitat presencial i no presencial, podent-se diferenciar dins aquesta última categoria els 
programes que utilitzen l'ordinador o Internet coma mitja normal d'ensenyament. 

);;> Població de referencia del programa: es podria diferenciar entre nens, joves, adults i programes 
per a persones amb necessitats especials. 

);;> Forma de participació: es podria distingir entre programes que s'imparteixen a temps complet i a 
temps parcial. 

2. La Classificació d'educació coma reflex de la realitat educativa 
El principal objectiu de la CNED-2000 és constituir un instrument que serveixi per analitzar la realitat 
espanyola en materia educativa i formativa. 

ts per aquest motiu que s'han tingut en consideració les línies generals del sistema educatiu i formatiu 
actual, el qual es troba regulat, basicament, per la Llei organica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
general del sistema educatiu (LOGSE), i en el Nou programa nacional de formació professional per a 1998-
2002. 

En relació amb la formació professional ocupacional (FPO) s'han considerat les normes que regulen el Pla 
nacional de formació i inserció professional (FIP), i s'hi han destacat els programes de les escales taller, 
cases d'oficis i tallers d'ocupació. 

A continuació, s'explica com s'ha elaborat la CNED-2000, a partir deis nivells d'educació i deis sectors 
d'estudi de la CINE-1997, així com l'aplicació que es deriva de la CNED-2000 per determinar el nivel! de 
formació de la població. 

2.1 Adaptació de la Classificació de programes per nivells educatius 
L'adaptació de la Classificació internacional de programes per nivells educatius a les necessitats estatals va 
comenc;ar per classificar els programes educatius existents actualment a Espanya segons !'estructura de la 
CINE-1997. D'aquest exercici va resultar que els programes més difícils detractar eren, d'una banda, els 
de formació ocupacional i contínua i, d'altra banda, els estudis superiors. 
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2.1.1 Tractament de la formació professional ocupacional i formació contínua 

A Espanya existeixen 3 subsistemes de formació professional: 

a) la formació professional reglada o inicial (FPI, FP de grau mitja i similars) 
b) la formació professional ocupacional, dirigida principalment a aturats per facilitar el seu accés 

al món laboral 
e) la formació contfnua, promoguda per les empreses per als seus treballadors 

Resulta diffcil l'adaptació deis subsistemes b) i e) a una classificació de programes per nivells educatius, ja 
que aquests programes constitueixen un fi en si mateixos i no formen part d'un sistema especffic 
d'educació dissenyat per continuar la formació amb altres programes. 

A més, aquests programes s'organitzen amb uns principis i formes diferents deis del subsistema a). En 
aquest sentit, la classificació deis programes de formació ocupacional i formació contfnua és més natural 
per sectors d'estudi que per nivells educatius, tot i que a l'usuari de la classificació se li ha de donar l'opció 
de classificar-los per ambdós criteris. 

Segons els criteris de la CINE-1997, tots els programes educatius, inclosos els de formació ocupacional i 
formació contfnua, s'han de classificar pel seu contingut educatiu, tot i que la comparabilitat d'aquests 
programes amb els del sistema educatiu ordinari pel seu contingut educatiu resulta complexa, motiu pel 
qual en la CNED-2000 es va escollir, com a criteri de substitució, el nivell educatiu que es requereix per a 
la realització del curs. 

Ates que per assistir als cursos de formació professional ocupacional se sol exigir un nivell educatiu 
d'entrada, es va decidir crear una rúbrica a cada nivell educatiu de la CINE-1997 pera aquests programes. 

Per contra, en els programes de formació contfnua, promoguda per les empreses per als seus treballadors, 
en general, no s'exigeix cap requisit academic previ, ja que en aquest cas l'objectiu de !'empresa és reciclar 
als seus treballadors en algun aspecte relacionat amb ellloc de treball. Aquests cursos són de curta durada 
i, en molts casos, la seva classificació per nivells educatius es faria de forma arbitraria. ts per aquests 
motius que es va decidir que la informació seria més precisa si aquests programes es classifiquessin en un 
únic grup i, com a resultat, es va crear el grup 91 Programes de formació promoguts per /'empresa o 
organització. 

A més, es va comprovar que hi havien altres programes, com els que s'imparteixen en academies o bé 
aquells que tenen un alt component d'entreteniment, que resulten diffcils d'incloure en un nivell educatiu 
deis proposats en la CINE-1997. ts per aquest moti u que es van crear els grups 92 Altres programes de 
formació que no requereixen formació académica i el grup 93 Programes recreatius, de 1/eure i culturals 
que no requereixen formació académica. Aixf s'ha aconseguit que els programes de formació professional 
estiguin integrats en !'estructura de la CNED-2000 sense haver d'establir convenis que facin diffcil o 
impossible la seva aplicació practica. 

Una vegada creades les partides de 2 dfgits es va comprovar que en integrar-se en les rúbriques d'1 dfgit 
que proposava la CINE-1997, la informació que inclo"fa cada categoria d'1 dfgit no era homogenia, ésa 
dir, aquest primer nivell d'1 dfgit de la CINE-1997 no satisfeia les necessitats estatals. 

Per exemple seguint els criteris de classificació de la CINE-1997, en la seva categoria 2 Primera etapa 
d'educació secundaria, s'ha d'incloure, a més del programa d'educació secundaria obligatoria (ESO), tots 
els programes de formació ocupacional que no exigeixen cap requisit academic per fer-los. En publicar els 
resultats de les enquestes és diffcil que l'usuari apredi que en el nivell 2 de la classificació s'hi inclo"fen, 
entre altres, molts deis cursos de les escales taller. 

El problema que sorgia arran d'aquesta heterogene"itat provenia de recollir en una mateixa categoria 
diversos tipus d'ensenyament i amb objectius diferents. La solució no era tan simple com canviar el tftol i 
crear-ne un de més llarg que n'expliqués el contingut, ja que l'heterogene"itat de la informació hi 
continuava present. 

Davant la necessitat d'unes categories més homogenies es va optar en la CNED-2000 per establir més 
rúbriques en el primer nivell de !'estructura i codificar-les amb una lletra. Aixf, s'han creat 13 rúbriques 
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que s'anomenen categories que, sense ser excessives, són suficients per obtenir uns grups més 
homogenis. 

2.1.2 Analisis deis estudis superiors 
Es va observar que en aplicar la definició d'estudis superiors, nivel! 5 Primer cicle d'educació terciaria (no 
condueix directament a una qua lítica ció avan~ada) de la CINE-1997, a Espanya hi havia una oferta amplia 
i diversa de programes de nivel! superior que no es trobaven descrits d'una forma clara en !'estructura de 
la CINE-1997. És per aixo que es va modificar !'estructura per adaptar-la millor a la realitat educativa 
d'Espanya. 

Un resum del tractament deis principals programes d'estudis superiors en la CNED-2000 és el següent: 

a) Formació professional específica de grau superior 

Seguint els criteris de la CINE-1997, els programes de formació professional de grau superior o aquells 
equivalents s'han de classificar com a ensenyament superior. Donades les caracterfstiques específiques 
d'aquests programes i les diferencies amb altres programes que s'inclouen en l'ensenyament superior, es 
va decidir crear una categoria per a aquests programes: la categoria H Ensenyaments de grau superior de 
formació professional específica, arts plastiques i disseny, i esportives. 

b) Ensenyament universitari 

En primer lloc, es va decidir diferenciar entre els programes que són oficials d'aquells que atorguen títols 
propis de les universitats, és a dir, títols que no estan homologats oficialment pel Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport (MEC). 

En relació amb els títols oficials de les universitats s'han creat 2 grups, un grup per als estudis de només 
primer cicle que condueixen a titulacions de diplomatures, enginyeries tecniques i arquitectures tecniques i 
equivalents, i un altre grup per als estudis superiors de primer i segon cicle, o només de segon cicle i 
equivalents que condueixen a les titulacions de llicenciatures, enginyeries i arquitectures. 1, a més, la 

· CNED-2000 disposa del grup 61 Ensenyaments universitaris de tercer cicle per classificar els doctorats. 

Dins deis títols propis es diferencia entre els de grau i els de postgrau. Per als de grau s'ha tingut en 
compte la seva durada, incloent-se en el grup 41 Programes per a la formació i inserció laboral que 
requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa, si són inferiors a 2 anys i en el grup 52 
Títols propis d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixen el tftol de 
batxillerat (2 anys i més) si són superiors a 2 anys. Els títols propis de postgrau s'inclouen en el grup 57 
Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions. 

e) Altres tipus d'educació superior 

A més de tots els programes anteriors, en el nivel! 5 Primer cicle d'educació terciaria (no condueix 
directament a una qua!ificació avan~ada) de la CINE-1997 també s'han d'incloure els programes de 
formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis superiors. Com a conseqüencia, i de 
forma consensuada, es van crear 2 rúbriques, una per a aquells que requereixen titulacions de formació 
professional de grau superior i que constitueixen el grup 53 Programes per a la formació i la inserció 
laboral que requereixen una titulació de formació professional de grau superior, i una altra per a aquells 
que requereixen titulacions universitaries i que constitueixen el grup 58 Programes pera la formació i la 
inserció laboral que requereixen una titulació universitaria. També es va crear el grup 56 per als Programes 
oficials d'especialització professional. 

2.2 Adaptació de la Classificació de programes per sectors d'estudi 
Cal destacar que el contingut principal del programa és el que determina el sector formatiu al qual es 
classifica. Aixf, dones, un programa no s'ha de classificar en un determinat sector d'estudi pels objectius 
personals que persegueix en participar-hi (com ara entreteniment i cerca de treball). 
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A EURO.STAT s'ha elaborat una versió adaptada de la Classificació de programes per sectors d'estudi, i 
s'ha creat un nivel! addicional representat per 3 dígits, respectant, en tot cas, !'estructura de la 
Classificació de programes per sectors d'estudi de la CINE-1997. 

En primer lloc, i a iniciativa del CEDEFOP (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació 
Professional) i amb la col·laboració d'EUROSTAT, es van crear una serie de rúbriques identificades per 3 
dígits, per tal de satisfer les necessitats de classificar els programes de formació professional per sectors 
d'estudi. A partir d'aquí EUROSTAT ha desenvolupat una mica més !'estructura de la classificació, afegint 
algunes rúbriques relatives a algunes arees basicament academiques. 

Ates que la Classificació de programes per sectors d'estudi d'EUROSTAT no representava dificultats 
d'aplicació en l'ambit estatal, s'ha adoptat aquesta classificació amb escasses modificacions. 

2.3 Aplicació de la CNED-2000 per determinar el nivell de formació 
Un deis objectius d'una classificació d'educació és la seva utilització per determinar el nivel! de formació 
de la persona, és a dir, la formació de nivel! educatiu més alt que ha adquirit la persona. En la CINE-1997 
encara s'esta pendent d'analitzar aquesta aplicació. Per cobrir aquest buit s'ha considerat imprescindible 
desenvolupar en la CNED-2000 unes normes que en facilitin i n'harmonitzin l'ús en la determinació del 
nivel! de formació. 

En el concepte de nivel/ de formació torna a apareixer el terme nivel/, que ha sortit ja en diversos 
contextos i amb significats diferents alllarg de l'exposició d'aquesta classificació d'educació. En primer lloc 
s'ha fet referencia al nivel/ educatiu per referir-se a cadascuna de les rúbriques d'1 dígit de la CINE-1997 
en les quals es classifiquen els programes educatius. 1, en segon lloc, s'utilitza el concepte de nivel/ de 
formació per definir una característica de les persones. És evident que els nivells de formació tenen malta 
relació amb els nivells educatius, pero comparant les estructures elaborades per analitzar aquests dos 
conceptes, s'observa que hi ha diferencies que han aconsellat crear estructures diferents per a cadascun 
d'aquests dos conceptes. 

2.3.1 Aspectes que s'han de considerar en la determinació del nivell de formació assolit 
En la CNED-2000 s'ha considerat un concepte més ampli de programa educatiu que el basicament 
academic. Per coherencia, per a la determinació del nivel! de formació aconseguit s'haura de tenir en 
consideració el mateix concepte de programa, tant educatiu com formatiu. 

En l'analisi del nivel! de formació alguns deis aspectes més importants són els següents: 

a) L'ordenació deis programes educatius i formatius 

Per a la determinació del nivel! de formació es requereix que tots els programes educatius estiguin 
ordenats pel grau de complexitat del seu contingut, en una serie de categories que es corresponen, en 
termes generals, als coneixements, habilitats i capacitat que s'exigeixen als participants perqué puguin 
acabar amb exit els programes d'aquesta categoria. 

Aleshores, el nivel/ de formació assolit d'una persona sera determinat per aquel! programa de majar 
complexitat acabat per aquesta persona. En aquest sentit, resulta forc;a dificultosa la comparabilitat de 
programes d'educació ordinaria amb els que proporciona la formació i inserció laboral (formació 
professional ocupacional). 

A més, la dificultat en l'ordenació deis programes augmenta en haver de jerarquitzar programes impartits 
en epoques diferents. En aquest cas, s'han utilitzat les equivalencies academiques i laborals existents. 

b) Adquisició d'un nivel! formatiu 

La classificació d'un programa educatiu en un determinat nivel! educatiu no suposa automaticament 
l'adquisició d'aquest nivel!, ja que el programa realitzat ha de tenir una certa entitat que justifiqui que 
realment el nivel! formatiu de la persona és diferent. Per exemple, una persona que fa un curs de formació 
i inserció laboral de 60 hores, haura canviat la seva formació, pero no en un grau suficient per considerar 
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que aquesta persona s'hagi de classificar en termes de formació en un nivell superior que el que tenia 
abans de dur a terme el curs. 

e) Programes considerats pera la determinació del nivel! de formació 

S'han establert dos principis fonamentals perqué un programa es consideri en la determinació del nivel! de 
formació: 

);> El programa o curs ha de tenir una durada mínima: una forma objectiva d'analitzar la importancia 
d'un curs és a través de la seva durada. En el cas deis programes del sistema ordinari no hi ha 
problemes. En el cas deis programes de formació i inserció laboral (formació professional 
ocupacional) s'ha acordat que un programa de més de 300 hores influira substancialment en el 
nivell de formació de la persona. Quan un curs no es pot mesurar en hores, s'accepta com a 
equivalent 6 mesas tractant-se d'educació a temps complet. 

);> El programa ha de tenir un reconeixement: el curs ha d'estar controlat d'alguna manera per 
I'Administració (central, autonomica o local), la Universitat o bé, en lloc seu, per alguna institució 
que garanteixi en certa manera que la formació rebuda ha complert unes condicions mínimes. 

La majoria deis cursos de formació contínua tenen una durada de menys de 300 hores, i no satisfan el 
primer deis principis enumerats. Per aquest motiu, aquests cursos no s'han tingut en consideració per a la 
determinació del nivell de formació. A més, és possible que altres programes compleixin aquestes dues 
condicions, pero que per conveni no s'han considerat necessaris per a la determinació del nivell de 
formació. 

Cal assenyalar que el nivell de formació assolit no ha d'estar definit necessariament per l'obtenció d'un 
títol. A continuació es presenten tres exemples significatius en els quals no es determina el nivell formatiu 
a través d'un títol: 

);> El primer cas es presenta en els nivells de l'educació primaria i la primera etapa de l'educació 
secundaria. En aquestes dues categories s'han creat 2 grups (11 Estudis primaris incomplets i 22 
Primera etapa d'educació secundaria sense títon on es classifiquen les persones pels anys de 
formació rebuda, encara que no hagin aconseguit cap tftol. 

);> El segon cas fa referencia a les categories creades per a la formació i inserció laboral. S'ha decidit 
que els cursos de més de 300 hores influiran suficient en el nivell de formació de les persones i, 
per tant, es consideraran a efectes del nivell de formació assolit, tot i que, en aquest cas, 
l'acreditació que s'atorgui no tindra un reconeixement academic. 

);> La tercera excepció es produeix amb aquelles persones que han completat 3 cursos, o bé el seu 
equivalent en credits, d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria. Aquestes persones no 
obtenen cap títol oficial, pero a efectes de nivell de formació es classificaran en el mateix grup 
que els diplomats universitaris. 

Per tant, amb aquests exemples es demostra que si bé el nivell de formació, en general, s'assoleix 
mitjan<;ant un títol, hi ha també excepcions que demostren que el nivell de formació no és una 
classificació de títols. 
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JI. Abast de la CCED-2000 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és un instrument necessari per a la recollida, el 
tractament i la difusió de dades estadístiques relatives a l'ambit de l'educació amb l'objectiu que siguin 
comparables a nivel! internacional, comunitari, estatal i regional, garantint-se l'homogene'itat estadística. 

Aquesta classificació s'ha elaborat seguint les recomanacions internacionals establertes per I'Organització 
de les Nacions Unides pera I'Educació, la Ciencia i la Cultura (UNESCO) i considerant les línies generals del 
sistema educatiu i formatiu actual a Espanya (LOGSE), alhora d'elaborar la Classificació nacional 
d'educació 2000 (CNED-2000) a partir de la Classificació internacional normalitzada d'educació 1997 
(CINE-1997). La Generalitat de Catalunya a través de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (ldescat) ha 
col·laborat en els treballs de redacció de !'actual CNED-2000 on les seves aportacions han estat valorades 
de forma positiva i constructiva. 

El principal objectiu de la CCED-2000 és elaborar un instrument que serveixi per analitzar la realitat 
catalana en materia educativa i formativa. En aquest sentit, aquesta Classificació recull tant l'educació que 
rep l'individu fins a la incorporació al món laboral, com la formació contínua o formació ocupacional 
rebuda posteriorment al llarg de la vida laboral. 

La unitat estadística considerada és el programa educatiu, seqüéncia d'activitats educatives organitzades 
per a la consecució d'un objectiu determinat, i que es classifica segons dos criteris diferents: el nivel! 
educatiu i el sector d'estudis. El concepte de nivel! educatiu esta en relació amb el grau d'aprenentatge 
del contingut del programa (com ara l'educació infantil, l'educació primaria i altres). El concepte de sector 
d'estudi fa referencia a l'area de coneixement (com ara arts, humanitats, ciéncies socials i altres). Aquests 
dos criteris resulten ser independents, és a dir, en un determinat sector d'estudis es podran trabar 
programes educatius de qualsevol nivel!, i en un nivel! concret es podran classificar programes educatius 
de diferents sectors d'estudi. 

A la vegada, de la Classificació de programes per nivells educatius se'n deriva la Classificació del nivel! de 
formació, on es considera com a unitat de classificació el nivel! educatiu més alt que ha adquirit la 
persona, i on els programes es tradueixen en titulacions específiques (estudis acabats). 

Per tant, aquesta publicació, d'una banda, presenta de forma la Classificació catalana d'educació 2000 
(CCED-2000) des de tres optiques diferents que analitzen una mateixa realitat, i que es concreten en la 
Classificació de programes per nivells educatius, la Classificació de programes per sectors d'estudi i la 
Classificació del nivel/ de formació. 1, d'altra banda, complementariament, s'inclouen els elements 
addicionals, com ara textos introductoris, notes explicatives i índexos destinats a facilitar-ne la consulta, 
per a cadascuna de les tres estructures, així com les taules de correspondéncies amb la classificació 
homologa estatal (CNED-2000) i internacional (CINE-1997). 

La CCED-2000 és d'ús obligatori en tota la documentació administrativa derivada de l'activitat de les 
administracions públiques catalanes on figurin programes educatius codificats, independentment del seu 
aprofitament estadístic, d'acord amb la norma que la fa oficial. En aquest sentit, l'ldescat va centralitzar 
un procés de consultes técniques iniciat el 12 de julio! fins al 15 d'octubre del 2001 amb els responsables 
corresponents deis departaments de Benestar Social, de Cultura, d'Ensenyament, de Treball i 
d'Universitats, Recerca i Societat de la lnformació i de la Universitat Autónoma de Barcelona, de la 
Universitat de Barcelona, de la Universitat de Girona, de la Universitat de Lleida, de la Universitat de Vic, 
de la Universitat Oberta de Catalunya, de la Universitat Politécnica de Catalunya, de la Universitat Pompeu 
Fabra, de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat Rovira i Virgili. L'ldescat agraeix la col·laboració del 
personal técnic i estadístic d'aquestes entitats en el decurs d'aquest procés. 

Actualment, la CNED-2000 s'utilitza en les principals estadístiques sociodemografiques, com ara 
I'Enquesta de població activa (EPA) o els Censos de població i habitatge 2001 per recollir la informació 
referida als estudis en curs i als estudis acabats. Pel que fa a !'estadística oficial de Catalunya, la CCED-
2000 actualment ja s'aplica en algunes activitats estadístiques com ara I'Enquesta de salut de la població 
2001 i I'Enquesta de mobilitat de quotidiana a la regió metropolitana de Barcelona 2001, per recollir la 
informació referida als estudis en curs i als estudis acabats de la població. 
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Primera part. Classificació de programes per nivells educatius de la 

CCED-2000 





1. Característiques especifiques 

La Classificació de programes per nivells educatius de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-
2000) constitueix una de les dues formes de classificar els programes educatius, juntament amb la deis 
sectors d'estudi. En aquest apartat es presenta !'estructura d'aquesta classificació, les notes explicatives, 
així com uns índexs que faciliten la seva utilització. Aquesta classificació és d'ús obligatori, a tata la 
documentació administrativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes, a l'hora de 
codificar informació estadística on el contingut educatiu del programa constitueixi la unitat basica 
d'analisi. 

La classificació esta estructurada de forma jerarquica piramidal en dos nivells d'agregació. El primer nivell 
s'anomena categoría i s'identifica per un dfgit alfabétic amb un total de 13 rúbriques, i el segon nivell 
s'anomena grup i s'identifica per dos dígits numerics amb un total de 26 rúbriques. El primer dígit del 
grup no constitueix cap nivell d'agregació en la classificació, si bé té una correspondencia amb la 
Classificació internacional normalitzada d'educació 1997 (CINE-1997), llevat d'aquelles rúbriques que 
tenen un codi que comenc;a per 9. 

Contingut de les categories 

Dins les categories de la CCED-2000 es poden diferenciar 2 grans blocs. Un bloc inclou els programes que 
es corresponen amb el sistema educatiu (categories A, B, D, F, H, J i L), i un altre bloc inclou els programes 
que es corresponen amb la formació ocupacional i la formació contínua, així com altres programes no 
regulats (categories C, E, G, 1, K i M ). 

Les categories d'aquests dos blocs s'han barrejat, aconseguint d'aquesta manera una jerarquització deis 
programes educatius. Aquesta jerarquització es trenca en la categoria M Programes de formació que no 
requereixen formació académica, a causa de la seva heterogene'itat i de la dificultat d'assignar aquests 
programes a un nivell educatiu. 

Tractament deis programes de formació i inserció professional (FIP) 

La formació professional ocupacional (FPO) inclou els programes del pla de formació i inserció professional 
(Pia FIP) que pretenen qualificar, reciclar o simplement millorar el nivell de competencia de les persones, 
cosa que afavoreix el seu accés al món laboral. 

Habitualment, la formació professional es desenvolupa en una programació d'accions formatives 
individuals, també, pero, poden ser combinades amb altres mesures de foment d'ocupació com ara un 
ajut a la contractació: escales taller i cases d'oficis. 

Aquests programes estan dirigits a aturats menors de 25 anys en el cas deis programes de les escales taller 
i cases d'oficis, i a aturats majors de 25 anys en el cas deis programes deis tallers d'ocupació. 

Els certificats de professionalitat posen en marxa un procés que ha de permetre el reconeixement, 
avaluació i acreditació de les competéncies professionals de les persones treballadores, obtingudes 
aquestes competencies professionals ja sigui per la via de la formació, com per la de !'experiencia laboral. 
En total s'han certificat 130 ocupacions i, per tant, s'han identificat els moduls formatius associats a les 
unitats de competencia de cada certificat. 

La principal característica d'aquests programes és que constitueixen un objectiu per si mateixos i no 
formen part d'un sistema específic de formació dissenyat per continuar la formació amb altres programes. 
Malgrat tot, una gran part d'aquests programes en un futur entraran a formar part del sistema nacional 
de qualificacions professionals. El principal objectiu d'aquests programes és millorar les qualificacions 
professionals deis treballadors i així ampliar o mantenir la seva activitat professional i, com a 
conseqüéncia, facilitar la consecució d'una ocupació. 
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D'una banda, els programes impartits per les escales taller i cases d'oficis estan orientats a la practica 
professional en ocupacions relacionades amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic historie, 
cultural o natural, la rehabilitació d'entorns urbans o del medi ambient i la recuperació d'oficis artesanals. 

1, d'altra banda, els programes deis tallers d'ocupació estan orientats a la realització d'obres i serveis de 
qualitat pública o d'interés social, l'objectiu deis quals és la inserció laboral mitjan<;ant la 
professionalització i !'experiencia deis participants. 

La classificació deis programes de formació i inserció laboral en la CCED-2000 es duu a terme considerant 
els requisits academics per fer-Ias. En aquest sentit, s'han creat els grups següents: 

• El grup 21 per als quals no s'especifica requisit académico bé el requisit és l'educació primaria 
• El grup 31 per als quals es requereix l'educació secundaria obligatoria 
• El grup 41 per als quals es requereix el batxillerat o bé FP de grau mitja 
• El grup 53 per als quals es requereix FP de grau superior 
• El grup 58 per als quals es requereix una titulació universitaria 

Tractament deis ensenyaments de regim especial de la LOGSE 
Donat el seu caracter especial, a continuació s'exposa una síntesi del tractament que s'ha donat als 
ensenyaments de regim especial de la LOGSE, a la CCED-2000. 

a) Ensenyaments artístics 

• Ensenyament de música i dansa 

Es distingeixen 3 graus: 

El grau elemental de música i dansa es classifica en el grup 13 Ensenyaments de grau elemental 
de música i dansa, dins la categoria B Educació primaria, ja que l'edat normal d'accedir a 
aquests cursos coincideix amb l'edat de comen<;ament de l'educació primaria. 

El grau mitja es classifica en el grup 34 Ensenyaments de grau mitja de música i dansa de la 
categoria F Segona etapa d'educació secundaria. 

El grau superior de música i dansa es classifica en el grup 55 Ensenyaments universitaris de 
primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents de la categoria J Ensenyament 
universitari de primer i segon cicle pel fet de tractar-se d'un estudi equivalent, amb caracter 
general, al títol de llicenciat universitari. 

• Ensenyament d'art dramatic 

Només es preveu la possibilitat de cursar els programes de caracter superior. Es classifica en el grup 
55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents de la 
categoria J Ensenyament universitari de primer i segon cicle en tractar-se d'un estudi equivalent, 
amb caracter general, al títol de llicenciat universitari. 

• Ensenyament d'arts plastiques i disseny 

22 

Aquests ensenyaments comprenen estudis relacionats amb les arts plastiques, els oficis artístics, així 
com el disseny en les seves diverses modalitats. Aquests ensenyaments s'organitzen de la mateixa 
manera que la formació específica de formació professional, distingint-se els ensenyaments de grau 
mitja i grau superior (grup 33 Ensenyaments de grau mitja de formació professional específica, arts 
plastiques i disseny, i esportives de la categoria F Segona etapa d'educació secundaria, i grup 51 
Ensenyaments de grau superior de formació professional específica, arts plastiques i disseny, i 
esportives de la categoria H Ensenyaments de grau superior de formació professional específica, 
arts plastiques, disseny i esportives, respectivament). 

Els estudis corresponents a l'especialitat de conservació i restauració de béns culturals, i de disseny 
tindran la consideració d'estudis superiors i es classifiquen en el grup 54 Ensenyaments universitaris 
de primer cicle i equivalents de la categoría J Ensenyament universitari de primer i segon cicle, pel 
fet detractar-se d'un estudi equivalent, amb caracter general, al títol de diplomat universitari. 
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b) Ensenyament d'idiomes 

Per accedir a l'ensenyament que s'imparteix a les escales oficials d'idiomes és un requisit imprescindible 
haver cursat el primer cicle de l'ensenyament secundari obligatori o bé estar en possessió del títol de 
graduat escolar, del certificat d'escolaritat o bé del certificat d'estudis primaris. Per aquest motiu, s'ha 
decidit classificar aquests programes en el grup 35 Ensenyaments de les escales ofícials d'ídíomes, dins la 
categoria F Segona etapa d'educacíó secundaría. 

Els cursos d'idiomes impartits a academies o bé a centres no oficials es classifiquen en el grup 92 Altres 
programes de formacíó que no requereíxen formacíó académica que pertany a la categoria M Programes 
de formacíó que no requereíxen formacíó académica. 

Tractament deis programes d'educació de persones adultes, educació especial 
educació no presencial 

• Educació de les persones adultes 

En !'estructura de Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000 s'han creat dues 
rúbriques per a l'educació d'adults regulada pel sistema educatiu. El grup 12 Ensenyaments ínícíals pera 
adults en la categoria B Educacíó primaría, que els seus programes van dirigits a l'alfabetització i a la 
consolidació de coneixements basics d'adults, i el grup 23 Educacíó secundaría pera adults en la categoria 
D Educacíó secundaría, relatiu a l'educació secundaria pera adults, i dirigit a persones de més de 18 anys 
que pretenen obtenir el títol de primera etapa d'educació secundaria. 

En el cas de la formació professional de grau mitja o batxillerat no es traben diferenciats de la resta 
d'alumnes. Els programes preparatoris de la prova d'accés a la universitat per a persones de més de 25 
anys es classifiquen en el grup 92 Altres programes de formacíó que no requereíxen formacíó académica 
que pertany a la categoria M Programes de formacíó que no requereíxen formacíó académica. 

• Educació especial 

Els programes d'educació especial s'inclouen en el nivell corresponent. En les diferents categories no s'ha 
considerat necessaria la separació d'aquests programes, ates que actualment la tendencia és que 
l'educació especial s'integri dins del sistema ordinari d'educació. 

• Educació no presencial 

L'educació no presencial es refereix a la modalitat d'ensenyament utilitzada, pero no incideix en el 
contingut educatiu del programa, per la qual cosa s'ha decidit no incloure aquest criteri en la classificació. 
Si aquest s'hagués introdurt, suposaria el desdoblament de cada programa educatiu en dos, és a dir, un 
per a l'ensenyament presencial i un altre pera l'ensenyament no presencial, la qual cosa significaria crear 
dues estructures paral·leles. 
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2. Estructura 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és el resultat de l'adaptació a la !lengua catalana 
de la Clasificación nacional de educación 2000 (CNED-2000), elaborada per !'Instituto Nacional de 
Estadística (INE), i que fou aprovada pel Reial decret 269/2000, de 25 de febrer del 2000. En aquest sentit, 
els comentaris sobre !'estructura i els criteris de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són 
plenament vigents per a aquesta traducció adaptada. En aquest apartat es presenta !'estructura de la 
Classificació deis programes per nivells educatius de la CCED-2000. 

A Educació infantil 

01 Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) 
02 Segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) 

B Educació primaria 

11 Educació primaria, excepte pera adults i ensenyaments artístics 
12 Ensenyaments inicials per a adults 
13 Ensenyaments de grau elemental de música i dansa 

C Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació academica 
de primera etapa de secundaria 

21 Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació académica de primera 
etapa de secundaria 

D Primera etapa d'educació secundaria 

22 Educació secundaria obligatoria 
23 Educació secundaria per a adults 

E Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis 
secundaris de primera etapa 

31 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de 
primera etapa 

F Segona etapa d'educació secundaria 

32 Ensenyaments de batxillerat 
33 Ensenyaments de grau mitja de formació professional específica equivalents, arts plastiques 

disseny, i esportives 
34 Ensenyaments de grau mitja de música i dansa 
35 Ensenyaments de les escales oficials d'idiomes 

G Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis 
secundaris de segona etapa 

41 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de 
segona etapa 

H Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts 
plastiques i disseny, i esportives 

51 Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plastiques i 
disseny, i esportives 
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1 Altres programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat 

52 Títols propis d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixin el títol de 
batxillerat (2 anys i més) 

53 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de formació professional 
de grau superior 

J Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle 

54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents 
55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents 

K Programes que requereixen una titulació universitaria 

56 Programes oficials d'especialització professional 
57 Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions 
58 Programes de formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitaria 

L Ensenyaments universitaris de tercer cicle 

61 Ensenyaments universitaris de tercer cicle 

M Programes de formació que no requereixen formació academica 

91 Programes de formació promoguts per !'empresa o organització 
92 Altres programes de formació que no requereixen formació académica 
93 Programes recreatius, de lleure i culturals que no requereixen formació académica 
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3. Notes explicatives 

Les notes explicatives de la Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000 que es 
presenten a continuació estan referides als continguts de les categories i deis grups i serveixen, d'una 
banda, per resoldre els dubtes d'interpretació i, d'altra banda, per facilitar la classificació de les unitats que 
s'hi incorporen. Pera cadascuna de les categories s'especifiquen els programes educatius més significatius 
que s'hi inclouen. 

A Educació infantil 

L'educació infantil, que compren fins als 6 anys d'edat, contribueix al desenvolupament físic, intel·lectual, 
afectiu, social i moral deis nens. Constitueix el nivel! inicial del sistema educatiu i té caracter voluntari. La 
seva metodología educativa es basa en les experiencies, les activitats i el joc, en un ambient d'afecte i 
confiant;a. 

01 Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) 

El primer cicle finalitza als 3 anys d'edat. En aquest cicle prioritza el desenvolupament del moviment, el 
control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de 
convivencia i relació social, així com el descobriment de l'entorn immediat. Aquests ensenyaments els 
imparteixen els mestres de l'especialitat corresponent i altres professionals amb la pertinent qualificació 
pera l'atenció educativa apropiada als nens d'aquesta edat. 

Aquest grup compren els programes següents: 
• Primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) 

02 Segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) 

El segon cicle va des deis 3 anys fins als 6 anys. En aquest cicle es procura que el nen aprengui a fer ús del 
llenguatge, que descobreixi les característiques físiques i socials de l'entorn en el qual viu, que elabori una 
imatge d'ell mateix positiva i equilibrada, i adquireixi els Mbits basics de comportament que li permetin 
una elemental autonomía personal. Aquests ensenyaments els imparteixen exclusivament els mestres de 
1 'especia 1 itat corresponent. 

Aquest grup compren els programes següents: 
• Segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) 
• Educació infantil (educació especial) 

B Educació primaria 

La finalitat d'aquesta categoría és proporcionar als alumnes una educació comuna que faci possible 
l'adquisició deis elements basics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, lectura, escriptura i 
aritmetica, així com una progressiva autonomía en el seu entorn. Aquests ensenyaments els imparteixen 
els mestres de l'especialitat corresponent. 

En aquesta categoría els continguts tenen un caracter global i integrador, i estan organitzats per arees. 
Cada grup d'alumnes té assignat un mestre tutor. 

11 Educació primaria, excepte per a adults i ensenyaments artístics 

És la primera etapa de l'escolaritat obligatoria. Compren 6 cursos academics, des deis 6 anys fins als 12 
anys d'edat. L'educació primaria s'imparteix per mestres que tenen competencia en tates les arees 
d'aquest nivel!. L'ensenyament de música, educació física, idiomes estrangers o aquells ensenyaments que 
es determinin els impartiran mestres amb l'especialització corresponent. 
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Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Educació primaria (LOGSE) 
• Educació general basica (EGB) (primer i segon cicle) 
• Educació basica obligatoria (educació especial) 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes d'educació pera adults (vegeu grups 12 i 23) 

12 Ensenyaments inicials pera adults 
Aquest grup compren els programes destinats a l'alfabetització i a la consolidació deis coneixements 
basics per a adults. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes d'alfabetització 
• Programes de consolidació de coneixements i tecniques instrumentals basiques 
• Programes dirigits a immigrants amb l'objectiu d'instruir-los en espanyol 
• Educació general basica (primer i segon cicle) per a adults 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
Programes d'educació per a adults dirigits a l'obtenció de titulacions que acrediten la finalització de 
l'escolaritat obligatoria (vegeu grup 23) 

13 Ensenyaments de grau elemental de música i dansa 
Aquest grup compren el grau elemental deis ensenyaments de mus1ca i dansa. Aquests programes 
educatius tenen una durada de 4 anys. Les administracions educatives són les encarregades d'establir els 
criteris d'accés a aquests ensenyaments, especialment l'edat idonia, la qual sol coincidir amb l'inici del 
segon cicle d'educació primaria. Quan s'acaben aquests ensenyaments s'expedeix el corresponent 
certificat. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Grau elemental deis ensenyaments de música 
• Grau elemental deis ensenyaments de dansa 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Grau mitja de música i dansa (vegeu grup 34) 
• Grau superior de música i dansa (vegeu grup 55) 
• Ensenyaments de música i dansa que no condueixen a un certificat oficial (vegeu grup 92) 

C Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació 
académica de primera etapa de secundaria 

Aquesta categoria, juntament amb les categories E Programes per a la formació i inserció laboral que 
requereixen una titulació d'estudis secundaris de primera etapa i G Programes pera la formació i inserció 
laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa i els grups 53 Programes pera 
la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de formació professional de grau superior i 58 
Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitaria, s'utilitza per 
classificar els programes de formació i inserció laboral segons els requisits academics previs necessaris. 

21 Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació 
académica de primera etapa de secundaria 

En aquest grup s'inclouen programes de formació professional dirigits principalment a aturats, fins i tot 
encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes correspon a 
I'Administració central, autonomica o local, i aixo resulta una condició indispensable perque un programa 
educatiu es classifiqui en aquest grup. 
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Aquest grup compren els programes següents de formació professional ocupacional (FPO): 
• Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits 

principalment a aturats que no requereixen una formació académica específica, o bé es requereix 
educació primaria, i la responsabilitat deis quals correspon a I'Administració central, autonómica o 
local. 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Aules taller (educació pera adults) 
• Programes de formació per a la transició a la vida adulta 
• Programes de garantia social d'una durada inferior o igual a 1 any 
• Altres programes de formació que són responsabilitat de 1' Administració i que no requereixen 

titulació o bé requereixen una titulació inferior a la prjmera etapa de secundaria 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius promoguts per !'empresa (vegeu grup 91) 
• Programes de formació impartits en académies o similars que no requereixen formació académica 

específica i no tenen control de cap administració educativa (vegeu grup 92) 
• Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació académica (vegeu grup 93) 

~: Els programes de formació pera la transició a la vida adulta són programes destinats a alumnes 
amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial, que hagin complert 16 
anys i hagin cursat l'escolaritat obligatoria. L'objectiu d'aquests programes és fomentar la participació en 
la vida adulta i adquirir els coneixements instrumentals basics, així com promoure l'adquisició d'habilitats 
polivalents. 

Nota 2: Els programes de garantia social, d'una durada inferior o igual a 1 any inclouen un conjunt de 
programes que van dirigits a joves que acaben l'escolaritat obligatoria sense aconseguir el graduat en 
educació secundaria, i que la seva finalitat és proporcionar-los una formació basica i professional que els 
permeti incorporar-se a la vida activa o bé prosseguir en altres ensenyaments, especialment en la formació 
professional de grau mitja. Aquests programes depenen de les administracions educatives i l'administració 
laboral a Catalunya. 

D Primera etapa d'educació secundaria 
El contingut de l'educació en la primera etapa d'educació secundaria tracta de completar l'ensenyament 
basic que ha comen<;at en l'educació primaria. En aquesta etapa s'arriben a dominar plenament les 
habilitats basiques. 

22 Educació secundaria obligatoria 
S'accedeix a aquesta etapa després d'haver cursat l'educació primaria. Aquest grup constitueix l'educació 
secundaria obligatoria, amb la qual es completa l'ensenyament basic. Té com a finalitat transmetre a tots 
els alumnes els elements basics de la cultura, formar-los per assumir els seus deures i exercir els seus drets 
i preparar-los per a la incorporació a la vida activa, o bé per accedir a la formació professional especifica 
de grau mitja o bé al batxillerat. En l'actualitat inclou quatre cursos académics, entre els 12 i els 16 anys, i 
esta organitzada en 2 cicles de 2 cursos cadascun. 

Els cursos estan organitzats per arees de coneixement. Es presta atenció a les activitats d'orientació amb 
l'objectiu de facilitar als alumnes les ulteriors opcions d'estudi i treball. 

Les matéries les imparteixen llicenciats, enginyers, arquitectes o aquells que tinguin la titulació equivalent 
a efectes de docencia. Determinades arees o matéries les poden impartir professors amb titulació 
d'enginyer tecnic, arquitecte tecnic o bé diplomat universitari. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Educació secundaria obligatoria (ESO) (LOGSE) 
• Educació general basica (EGB) (tercer cicle) 
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23 Educació secundaria per a adults 

Aquest grup compren els programes dirigits a persones de més de 18 anys pera l'obtenció del títol de la 
primera etapa de secundaria (graduat escolar, graduat en educació secundaria). Els continguts s'integren 
en quatre camps de coneixement adaptats a les necessitats i interessos de la població adulta que podrien 
ser organitzats de forma modular, i que la seva durada sera de 2 anys, termini que es podría ampliar o 
reduir, tenint en compte la valoració inicial de l'alumne. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
Programes d'educació secundaria pera adults 
Altres programes destinats a la preparació de les proves extraordinaries per a l'obtenció del títol de 
graduat escolar i el certificat d'escolaritat 

E Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de primera etapa 

Aquesta categoría, juntament amb les categories C Programes pera la formació i inserció laboral que no 
requereixen una titulació académica de primera etapa de secundaria i G Programes per a la formació i 
inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa, i els grups 53 
Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de formació professional de 
grau superior i 58 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
universitaria, s'utilitza per classificar els programes de formació i inserció laboral segons els requisits 
academics necessaris. 

31 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de primera etapa 

En aquest grup s'inclouen els programes de formació professional dirigits principalment a aturats, fins i tot 
encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes educatius 
correspon a I'Administració central, autonómica o local, i aixo resulta una condició indispensable perqué 
un programa educatiu es classifiqui en aquest grup. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits 

principalment a aturats i per als quals es requereix la titulació d'educació secundaria de la primera 
etapa 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Programes de garantía social d'una durada superior a 1 any 
• Altres programes formatius que siguin responsabilitat de I'Administració i que requereixin la titulació 

d'educació secundaria de primera etapa 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius promoguts per !'empresa (vegeu grup 91) 
• Programes de formació impartits en academies o similars que no requereixen formació académica 

específica i no tenen control d'alguna administració educativa (vegeu grup 92) 
• Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació académica (vegeu grup 93) 

F Segona etapa d'educació secundaria 

La segona etapa d'educació secundaria proporciona una més gran especialització respecte de la primera 
etapa. Compren la segona etapa de l'educació secundaria general (el batxillerat) i professional (la formació 
professional de grau mitja). 

Per accedir tant al batxillerat com a la formació professional es requereix la titulació académica de primera 
etapa d'educació secundaria. 

Tanmateix s'inclouen en aquesta categoría altres programes educatius que requereixen únicament haver 
cursat part de l'ensenyament obligatori (ensenyament de les escales oficials d'idiomes) o altres en els quals 
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hi ha una coincidencia de les edats amb les deis alumnes de batxillerat i formació professional de grau 
mitja. 

32 Ensenyaments de batxillerat 

Els ensenyaments de batxillerat tenen com a finalitat proporcionar als alumnes una maduresa intel·lectual 
o humana, així com els coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar les seves funcions socials 
amb la seva responsabilitat i competencia. 

Aquesta etapa capacita per accedir a qualsevol tipus d'educació superior, així com a la vida activa. Té 
modalitats diferents que permeten una formació especialitzada deis alumnes. S'organitza en materies 
comunes a totes les modalitats, materies propies de cada modalitat i materies optatives. 

La superació d'aquesta etapa implica l'obtenció del títol de batxillerat. En el sistema educatiu de la LOGSE 
el batxillerat té una duració de 2 anys, des deis 16 anys fins als 18 anys d'edat. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Batxillerat (LOGSE) 
• BUP (batxillerat unificat i polivalent) 
• Batxillerat experimental (REM: reforma deis ensenyaments mitjans) 

Aquest grup compren també el programa educatiu següent: 
• Curs d'orientació universitaria (COU) 

33 Ensenyaments de grau mitja de formació professional específica i equivalents, arts 
plastiques i disseny, i esportives 

L'objectiu d'aquesta etapa és facilitar la incorporació deis joves a la vida activa, contribuir a la formació 
permanent deis ciutadans i atendre les demandes de qualificació del sistema productiu. 

En el sistema educatiu de la LOGSE, la formació professional específica de grau mitja compren un conjunt 
de cicles formatius amb una organització modular de durada variable, constitu"ides per arees de 
coneixement teoricopractiques en funció deis diversos camps professionals. 

La superació d'aquesta etapa suposa l'obtenció d'una titulació professional de grau mitja (títol de tecnic, 
tecnic auxiliar i similars). 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Cicles formatius de formació professional especffica de grau mitja 
• Cicles formatius de grau mitja d'arts plastiques i disseny 
• Ensenyaments tecnics esportius de grau mitja 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Moduls professionals experimentals de nivellll (REM: reforma deis ensenyaments mitjans) 
• Preparació de proves no escolaritzades de FPI (FPI pera adults) 
• Cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (tres cursos) 
• Capacitació agrícola 
• Escala basica de la guardia civil 
• Altres estudis equivalents als ensenyaments de formació professional específica de grau mitja 

34 Ensenyaments de grau mitja de música i dansa 

Els ensenyaments de grau mitja de música i dansa s'estructuren en 3 cicles de 2 cursos academics de 
durada cadascun. Les Administracions educatives són les encarregades d'establir els criteris d'accés a 
aquests ensenyaments. La superació del tercer cicle del grau mitja de música o dansa donara dret al títol 
professional de l'ensenyament corresponent. 
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Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Grau mitja deis ensenyaments de música 
• Grau mitja deis ensenyaments de dansa 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Grau elemental de música i dansa (vegeu grup 13) 
• Grau superior de música i dansa (vegeu grup 55) 
• Ensenyaments de música i dansa que no condueixen a l'obtenció d'un certificat oficial (vegeu grup 92) 

35 Ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes 
En aquest grup s'inclou l'ensenyament impartit sobre qualsevol idioma, ja sigui una !lengua estrangera 
(angles, francés, alemany i similars) o bé les llengües cooficials de I'Estat espanyol (base, castella, catala, 
gallee i similars). Aquest ensenyament s'imparteix en les escales oficials d'idiomes existents per a aquesta 
finalitat. En aquests centres es donen certificats oficials deis programes educatius que s'imparteixen. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes de cicle elemental de les escales oficials d'idiomes (3 anys) 
• Programes de cicle superior de les escales oficials d'idiomes (2 anys) 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes d'ensenyament d'idiomes impartits per academies, empreses o organismes diferents de les 

escales oficials d'idiomes. Alguns d'aquests programes educatius poden anar dirigits a l'obtenció de 
certificats amb validesa oficial en l'ambit de les respectives comunitats autónomes (vegeu grup 92) 

• Programes inicials per a immigrants en espanyol (vegeu grup 12) 

G Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de segona etapa 

Aquesta categoria, juntament amb les categories C Programes pera la formacíó í ínsercíó laboral que no 
requereíxen una títulacíó académica de primera etapa de secundaría i E Programes per a la formacíó í 
ínsercíó laboral que requereíxen una títulacíó d'estudís secundarís de primera etapa, i els grups 53 
Programes per a la formacíó í ínsercíó laboral que requereíxen una títulacíó de formacíó professional de 
grau superior i 58 Programes de formacíó í ínsercíó laboral que requereixen una títulacíó universitaria, 
s'utilitza per classificar els programes de formació i inserció laboral segons els requisits academics 
necessaris. 

41 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de segona etapa 

En aquest grup s'inclouen els programes de formació i inserció laboral dirigits principalment a aturats, fins 
i tot encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes educatius 
correspon a I'Administració central, autonómica o local, i aixó és una condició indispensable perqué un 
programa educatiu es classifiqui en aquest grup. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits 

principalment a aturats que no requereixen una titulació d'educació secundaria de segona etapa 
• Altres programes formatius que siguin responsabilitat de 1' Administració i que requereixen una 

titulació d'estudis secundaris de segona etapa 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Segon nivel! de comandaments intermedis 
• Navegant, mecanic de bord, tripulant de cabina de passatgers (estudis d'aviació civil) 
• Títols propis de les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual als 2 anys 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius promoguts per 1' empresa (vegeu grup 91) 
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• Programes de formació impartits en académies o similars que no requereixen formació académica 
específica (vegeu grup 92) 

• Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació académica (vegeu grup 93) 
• Títols propis de les universitats que no siguin de postgrau d'una durada superior a 2 anys (vegeu grup 

52) 

H Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, 
arts plastiques i disseny, i esportives 

51 Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, 
arts plastiques i disseny, i esportives 

Es tracta d'estudis avan<;ats amb caracter d'educació superior no impartits en el sistema universitari. La 
formació professional de grau superior compren un conjunt de cicles formatius amb una organització 
modular, de durada variable, constitu'its per arees de coneixement teoricopractiques en fundó deis 
diversos camps professionals. 

Per a la realització d'aquests programes educatius és necessari, com a norma general, que l'alumne 
posseeixi el títol de batxillerat. Per a alumnes de més de 20 anys, que no tinguin aquest títol, es fa una 
prava que avalua la seva maduresa. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Cicles formatius de formació professional específica de grau superior 
• Cicles formatius de grau superior d'arts plastiques i disseny 
• Ensenyaments técnics esportius de grau superior 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Formació professional de segon grau (FPII) 
• Moduls professionals experimentals de nivelllll (REM: reforma deis ensenyaments mitjans) 
• Cursos d'especialitat d'arts aplicadas i oficis artístics 
• Ensenyament militar per a la incorporació a les escales de sotsoficials de les forces armades i guardia 

civil 
• Pilot comercial d'avió 
• Altres programes equivalents a la formació professional de grau superior 

Altres programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat 

52 Títols d'universitats que no siguin de postgrau i altres programes que requereixin 
el títol de batxillerat (2 anys i més) 

S'entén per títol propi d'una universitat el programa impartit per una universitat que no té l'homologació 
d'un tftol universitari oficial per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Les universitats regulen l'accés a aquests tftols propis encara que normalment per accedir a aquests 
programes calgui tenir el títol de batxillerat, formació professional de segon grau o bé la formació 
professional específica de grau superior. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Títols propis impartits perles universitats que no siguin de postgrau d'una durada de 2 anys i més 
• Altres programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual a 2 

anys (vegeu grup 41) 
• Títols oficials impartits per les universitats (vegeu grups 54 i 55) 
• Programes de postgrau impartits per les universitats, inclosos els de master (vegeu grup 58) 
• Cursos d'estiu impartits perles universitats (vegeu grup 92) 
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53 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació de 
formació professional de grau superior 

En aquest grup s'inclouen programes de formació professional ocupacional (FPO) dirigits principalment a 
aturats, fins i tot encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests 
programes correspon a I'Administració central, autonómica o local, i aixó és una condició indispensable 
perque un programa educatiu es classifiqui en aquest grup. 
Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits 

principalment a aturats, la responsabilitat deis quals correspon a I'Administració central, autonómica o 
local, i per als quals es requereix la titulació de formació professional de grau superior 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius promoguts per !'empresa (vegeu grup 91) 
• Programes de formació impartits en academies o similars per als quals no es requereix formació 

academica específica (vegeu grup 92) 
• Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació academica (vegeu grup 93) 

J Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle 

54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents 

Aquest grup inclou els estudis universitaris que tenen normalment una durada de 3 anys o l'equivalent en 
credits, i la finalització deis quals dóna dret al títol de diplomat, enginyer tecnic o arquitecte tecnic. 

El requisit general d'ingrés a aquests programes és posseir el tftol de batxillerat i, si s'escau, la prava 
d'accés a la universitat. També hi poden accedir directament els alumnes que provenen de cicles formatius 
de formació professional de grau superior, aixf com persones majors de 25 anys que no posseeixen el títol 
de batxillerat mitjan~ant una prava de maduresa específica. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Diplomatura universitaria 
• Enginyeria tecnica 
• Arquitectura tecnica 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals 
• Estudis superiors de ceramica 
• Ensenyament militar de formació per a la incorporació a l'escala d'oficials de les forces armades i la 

guardia civil 
• Pilot de transport de lfnia aeria 
• Estudis de turisme (tecnic en empreses i activitats turístiques) 
• Estudis superiors de disseny 
• Altres estudis equivalents a una diplomatura universitaria 

55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i 
equivalents 

Aquest grup inclou els estudis universitaris de primer i segon cicle que tenen una durada de quatre, cinc o 
sis anys, o bé el seu equivalent en credits. La finalització d'aquests estudis dóna dret al títol de llicenciat, 
enginyer o arquitecte. 

El requisit general d'accés a aquests programes és el títol de batxillerat i la superació de la prava d'accés a 
la universitat. També poden accedir-hi directament els alumnes que provenen de determinats cicles 
formatius de formació professional de grau superior. Les persones de més de 25 anys i sense títol de 
batxillerat també poden accedir-hi mitjan~ant una prava de maduresa específica. 

En aquest grup també s'inclouen els estudis de només segon cicle, de 2 anys de durada, que es duen a 
terme quan s'ha cursat un primer cicle. El requisit d'accés a aquests programes és la finalització d'un 
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programa de primer cicle. La finalització d'aquests estudis dóna dret al títol de llicenciat, enginyer o 
arquitecte. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Llicenciatura universitaria 
• Arquitectura 
• Enginyeria 
• Estudis universitaris només de segon cicle 

Aquest grup compren també els programes educatius següents: 
• Art dramatic 
• Grau superior de música 
• Grau superior de dansa 
• Ensenyament militar de formació per a la incorporació a l'escala superior d'oficials de les forces 

armades i la guardia civil 
• Altres estudis equivalents a una !licenciatura universitaria 

K Programes que requereixen una titulació universitaria 

56 Programes oficials d'especialització professional 

S'inclouen els programes d'especialització impartits en el marc de I'Administració pública i que condueixen 
a l'obtenció d'uns tftols oficials que habiliten a l'exercici d'una professió. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Especialitats medica (MIR), farmacéutica (FIR), biologica (BIR), química (QIR) i similars 
• Títol professional d'especialització didactica, certificat d'aptitud pedagogica (CAP) 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes de postgrau que proporcionen títols propis de les universitats (vegeu grup 57) 

57 Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions 

Les universitats a través deis seus departaments poden impartir ensenyaments per a titulats universitaris 
sobre determinats camps propis de la carrera de procedencia o de caracter específic, especialment 
orientats a l'aplicació professional d'aquests coneixements. En aquest context s'emmarquen els estudis de 
master i de postgrau que ofereixen les universitats, i que, com que no tenen caracter oficial, donen lloc a 
l'expedició d'un títol propi (no homologat) de la universitat corresponent. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes de master, especialista i expert per als quals es requereix una titulació universitaria 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada de 2 anys i més 

(vegeu grup 52) 
• Títols propis impartits per les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual a 2 

anys (vegeu grup 41) 
• Cursos d'estiu impartits perles universitats (vegeu grup 92) 

58 Programes de formació i inserció laboral que requereixen una titulació universitaria 

En aquest grup s'inclouen els programes de formació i inserció laboral dirigits principalment a aturats, fins 
i tot encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes correspon 
a I'Administració central, autonomica o local, i aixo és una condició indispensable perqué un programa 
educatiu es classifiqui en aquest grup. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits 

principalment a aturats per als quals es necessita una titulació universitaria 
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L Ensenyaments universitaris de tercer cicle 

61 Ensenyaments universitaris de tercer cicle 

En aquest nivell s'inclouen els programes d'educació superior que condueixen a una qualificació 
d'investigació avancada. La primera de 2 anys de durada com a mínim, consisteix en una serie de cursos 
amb els quals s'obté un número determinat de credits. La segona, de durada variable, consisteix en 
l'elaboració d'una tesi doctoral. 

Per realitzar aquests estudis es requereix posseir el títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Una vegada 
superats aquests estudis s' obté el títol de doctor. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Doctorat 

M Programes de formació que no requereixen formació academica 

En aquesta categoria s'hi inclouen programes formatius que tindran la condició que la seva classificació en 
un nivell educatiu, tal com estan definits en la CCED-2000, no és immediata i és complicada. La majoria 
de vegades es tracta de programes que no solen requerir un nivell educatiu previ, i per tant, poden 
participar-hi alumnes amb diferents nivells formatius. A més, en general, formen la persona en un camp 
professional, raó perla qualla seva classificació pel sector d'estudis resulta més adequada. 

91 Programes de formació promoguts per !'empresa o organització 

A efectes de la CCED-2000 es considera que un programa és promogut per !'empresa quan esta finan<;at 
totalment o parcialment per aquesta i organitzat directament o indirectament per aquesta. La formació 
que es rep té relació amb el lloc de treball que posseeix la persona. Aquests programes educatius solen 
tenir una durada curta, perque, en general, suposen un esfor<; per a !'empresa. Aquests programes 
educatius poden rebre una subvenció de la Fundació per a la Formació Contínua (FORCEM) i del Fons 
social europeu (FSE). 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius organitzats i dissenyats per !'empresa, impartits dins o fora de la mateixa 

empresa i dirigits exclusivament al seu personal 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Programes formatius en els quals participin els treballadors d'una empresa que paga aquesta 

formació, quan aquests programes formen part de l'ensenyament reglat (vegeu grups 11-61) 
• Programes formatius impartits en academies en que els treballadors que hi participen se'ls financen 

ells mateixos i no estan promoguts per !'empresa en la qual treballen (vegeu grup 92) 
• Programes del sistema dual (formació-ocupació) (vegeu grups 21, 31, 41, 53 i 58) 

92 Altres programes de formació que no requereixen formació academica 

En aquest grup s'inclouen aquells programes de formació de difícil classificació per nivell educatiu i que 
serveixen com a complement per a la formació professional de les persones. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes impartits en academies de qualsevol tipus (idiomes, informatica, comptabilitat i similars) 
• Cursos d'educació no presencial que no formen part del sistema regulat 
• Programes preparatoris de la prova d'accés a la universitat pera majors de 25 anys 
• Programes preparatoris pera l'obtenció del títol de batxillerat pera majors de 23 anys 
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Aquest grup també compren els programes educatius següents: 
• Cursos d'estiu de les universitats 
• Programes de preparació per a qualsevol oposició 
• Programes de preparació pera qualsevol prava d'accés a una institució o organització, sempre que la 

seva preparació es faci de forma independent o bé amb el suport de professors particulars o 
academies 

• Classes particulars impartides en academies per al suport a estudiants que estiguin fent programes del 
sistema educatiu formal 

Nota: pot passar que de forma ocasional una academia imparteixi cursos per als quals s'exigeixi un 
determinat nivell de formació, i que es tracti d'un programa educatiu consolidat i reconegut per alguna 
administració reguladora de l'activitat educativa. En aquest cas, aquest programa educatiu es classificara 
en la categoria C Programes per a la formació í ínserció laboral que no requereíxen una títulació 
académica de primera etapa de secundaría, E Programes per a la formació í ínserció laboral que 
requereíxen una títulació d'estudís secundarís de primera etapa i G Programes pera la formació í ínserció 
laboral que requereíxen una títulació d'estudís secundarís de segona etapa segons correspongui. 

93 Programes recreatius, de lleure i culturals que no requereixen formació académica 

En aquest grup s'inclouen aquells programes que es plantegen principalment des d'un punt de vista de 
lleure i entreteniment. Pot passar que determinades persones hi assisteixin amb la finalitat d'adquirir 
determinats coneixements que complementin la seva formació en una professió, pero són cursos que en 
cap moment pretenen formar professionals sobre una determinada materia o ofici. De forma similar als 
grups anteriors a aquesta categoria, la classificació natural d'aquests programes educatius és segons el 
sector d'estudi. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Programes recreatius d'oci i culturals que no requereixen formació académica 
• Programes que formen les persones per exercir professionalment activitats relacionades amb l'oci 

(entrenador esportiu, professor de ball i similars) 
• Classes de ball, sempre que es considerin com una activitat d'oci, ja que no constitueixen un 

programa educatiu 
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4. Índex 

La !lista de termes que es relaciona a continuació esta destinada a facilitar la consulta de la Classificació de 
programes per nivells educatius de la CCED-2000. S'hi presenten els ítems ordenats alfabeticament i el 
codi assignat a cada concepte considerat. 

a 
academies de qualsevol tipus (idiomes, informatica, comptabilitat i similars), 92 
adults, educació secundaria, 23 
adults, ensenyaments inicials, 12 
alfabetització, programes, 12 
arquitectura, 55 
arquitectura tecnica, 54 
art dramatic, 55 
arts aplicades i oficis artístics, cursos d'especialitat, 51 
arts aplicades i oficis artístics, tres cursos comuns, 33 
arts plastiques i disseny, grau mitja, 33 
arts plastiques i disseny, grau superior, 51 
aules taller (educació pera adults), 21 

b 
batxillerat (LOGSE), 32 
batxillerat experimental (REM: reforma deis ensenyaments mitjans), 32 
batxillerat unificat i polivalent (BUP), 32 
BIR, programes d'especialització per a biolegs, 56 

e 
CAP, certificat d'aptitud pedagógica (especialització didactica), 56 
capacitació agrícola (títol equivalent a FPI), 33 
cases d'oficis, amb educació primaria, 21 
cases d'oficis, amb educació secundaria de primera etapa, 31 
cases d'oficis, amb educació secundaria de segona etapa, 41 
cases d'oficis, amb formació professional de grau superior, 53 
cases d'oficis, amb titulació universitaria, 58 
cases d'oficis, sense requeriment mínim de formació, 21 
ceramica, estudis superiors, 54 
classes impartides en academies, sense expedir títols oficials, 92 
comptabilitat, academies, 92 
conservació i restauració de béns culturals (estudis superiors), 54 
curs d'orientació universitaria (COU), 32 
cursos d'estiu impartits perles universitats, 92 

d 
dansa, grau elemental, 13 
dansa, grau mitja, 34 
dansa, grau superior, 55 
diplomatura universitaria, 54 
doctorat, programes universitaris, 61 
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e 
educació basica obligatoria, educació especial, 11 
educació especial, educació basica obligatoria, 11 
educació especial, educació infantil, 02 
educació especial, educació secundaria, 22 
educació especial, formació professional de grau mitja, 33 
educació general basica (EGB) (primer i segon cicle), 11 
educació general basica (EGB) (tercer cicle), 22 
educació general basica (primer i segon cicle) per a adults, 12 
éducació infantil (educació especial), 02 
educació infantil, primer cicle (0-3 anys), 01 
educació infantil, segon cicle (3-6 anys), 02 
educació no presencial, cursos que no formen part del sistema ordinari, 92 
educació primaria (LOGSE), 11 
educació secundaria obligatoria (ESO) (LOGSE), 22 
educació secundaria per a adults, 23 
educació universitaria, diplomatura, 54 
educació universitaria, llicenciatura, 55 
enginyeria, 55 
enginyeria tecnica, 54 
ensenyament militar, escala d'oficials de les torces armades (FAS), 54 
ensenyament militar, escala superior d'oficials de les torces armades (FAS), 55 
ensenyament militar, escales de sotsoficials de les torces armades (FAS), 51 
ensenyament militar, formació de la tropa, 31 
ensenyament universitari de només segon cicle, 55 
ensenyament universitari de primer cicle i equivalents, 54 
ensenyament universitari de tercer cicle, 61 
ensenyaments de dansa que no condueixen a un certificat oficial, 92 
ensenyaments de música que no condueixen a un certificat oficial, 92 
ensenyaments inicials pera adults, 12 
ensenyaments tecnics de grau mitja, esportius, 33 
ensenyaments tecnics de grau superior, esportius, 51 
escales oficials d'idiomes, programes de cicle elemental, 35 
escales oficials d'idiomes, programes de cicle superior, 35 
escales taller, amb educació secundaria de primera etapa, 31 
escales taller, amb educació primaria, 21 
escales taller, amb educació secundaria de segona etapa, 41 
escales taller, amb formació professional de grau superior, 53 
escales taller, amb titulació universitaria, 58 
escales taller, sense requeriment mínim de formació, 21 
esportius, ensenyaments tecnics de grau mitja, 33 
esportius, ensenyaments tecnics de grau superior, 51 
estudis de turisme (tecnic en empreses i activitats turístiques), 54 
estudis superiors de ceramica, 54 
estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals, 54 
estudis superiors de disseny, 54 

f 
FIR, programes d'especialització pera farmaceutics, 56 
formació contínua en !'empresa, 91 
formació ocupacional, amb educació primaria, 21 
formació ocupacional, amb educació secundaria de primera etapa, 31 
formació ocupacional, amb educació secundaria de segona etapa, 41 
formació ocupacional, sense requeriment mínim de formació, 21 
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formació professional de primer grau (FPI), 33 
formació professional de segon grau (FPII), 51 
formació professional específica de grau mitja, 33 
formació professional específica de grau superior, 51 
formació professional ocupacional, amb formació professional de grau superior, 53 
formació professional ocupacional, amb titulació universitaria, 58 

g 
garantia social, programes d'una durada inferior o igual a 1 any, 21 
garantia social, programes d'una durada superior a 1 any, 31 
grau elemental deis ensenyaments de dansa, 13 
grau elemental deis ensenyaments de música, 13 
grau mitja deis ensenyaments de dansa, 34 
grau mitja deis ensenyaments de música, 34 
grau superior deis ensenyaments de dansa, 55 
grau superior deis ensenyaments de música, 55 
guardia civil, ensenyament escala basica i especialitats que exigeixin I'ESO, 33 
guardia civil, ensenyament militar d'escales de sotsoficials, 51 
guardia civil, ensenyament militar escala d'oficials, 54 
guardia civil, ensenyament militar escala superior d'oficials, 55 

• 
1 
idiomes, academies, 92 
idiomes, escales oficials, 35 
infantil, educació primer cicle (0-3 anys), 01 
infantil, educació segon cicle (3-6 anys), 02 
informatica, academies, 92 

1 
!licenciatura universitaria, 55 

m 
master, programes d'especialització que requereixen una titulació universitaria, 57 
mecanic de bord, 41 
MIR, programa d'especialització pera metges, 56 
moduls professionals experimentals de nivellll (reforma deis ensenyaments mitjans), 33 
moduls professionals experimentals de nivelllll (reforma deis ensenyaments mitjans), 51 
música, grau elemental, 13 
música, grau mitja, 34 
música, grau superior, 55 

n 
navegant (programa impartit per aviació civil), 41 

o 
oposicion~, programes de preparació, 92 
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p 
pilot comercial d'avió (programa impartit per aviació civil), 51 
pilot de transport de línia aeria (programa impartit per aviació civil), 54 
PIR, programa oficial d'especialització pera psicolegs, 56 
postgrau, programes impartits per les universitats o altres institucions, 57 
primaria, educació (LOGSE), 11 
primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), 01 
primer nivel! de comandaments intermedis (programa impartit pel MEC), 33 
programa d'educació pera adults, 12 
programes de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat, no homologats, 52 
programes de consolidació de coneixements, alfabetització, 12 
programes de formació i inserció laboral, amb educació primaria, 21 
programes de formació i inserció laboral, amb educació secundaria de primera etapa, 31 
programes de formació i inserció laboral, amb educació secundaria de segona etapa, 41 
programes de formació i inserció laboral, amb formació professional de grau superior, 53 
programes de formació i inserció laboral, amb titulació universitaria, 58 
programes de formació i inserció laboral, sense requeriment mínim de formació, 21 
programes de formació per a la transició a la vida adulta, 21 
programes de garantia social d'una durada inferior o igual a 1 any, 21 
programes de garantia social d'una durada superior a 1 any, 31 
programes de postgrau per a titulats universitaris o equivalents, 57 
programes d'educació secundaria pera adults, 23 
programes específics per obtenir el certificat d'escolaritat, 23 
programes específics per obtenir el títol de graduat escolar, 23 
programes formatius exclusius peral personal d'una empresa i regulats per aquesta, 91 
programes inicials per a immigrants en espanyol, 12 
programes oficials d'especialització professional (MIR, FIR, QIR, PIR i similars), 56 
programes preparatoris pera l'obtenció del títol de batxillerat pera majors de 23 anys, 92 
programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació académica, 93 
prova d'accés a la universitat pera majors de 25 anys, programes preparatoris, 92 

q 
QIR, programes de preparació per a químics, 56 

S 
secundaria, educació obligatoria, 22 
segon cicle d'educació infantil (3-6 anys), 02 
segon nivel! de comandaments intermedis (programa impartit pel MEC), 41 

t 
tallers d'ocupació, amb educació primaria, 21 
tallers d'ocupació, amb educació secundaria de primera etapa, 31 
tallers d'ocupació, amb educació secundaria de segona etapa, 41 
tallers d'ocupació, amb formació professional de grau superior, 53 
tallers d'ocupació, amb titulació universitaria, 58 
tallers d'ocupació, sense requeriments mfnims de formació, 21 
tecniques instrumentals basiques, alfabetització, 12 
tripulant de cabina de passatgers (programa impartit per aviació civil), 41 
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u 
universitats, cursos d'estiu, 92 
universitats, diplomatura universitaria, 54 
universitats, !licenciatura universitaria, 55 
universitats, programes de doctorat, 61 
universitats, programes de master, 57 
universitats, programes de postgrau, 57 
universitats, títols propis que no siguin de postgrau, d'una durada inferior o igual a dos anys, 41 
universitats, títols propis que no siguin de postgrau, d'una durada superior a dos anys, 52 
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Segona part. Classificació de programes per sectors d'estudi de la 

CCED-2000 





1. Característiques especifiques 

La Classificació de programes per sectors d'estudi de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-
2000) constitueix l'altra possibilitat de classificar els programes educatius, juntament amb la deis nivells 
educatius. En aquest apartat es presenta !'estructura d'aquesta classificació, les notes explicatives, així com 
uns índexs que faciliten la seva utilització. Aquesta classificació és d'ús obligatori, a tota la documentació 
administrativa derivada de l'activitat de les administracions públiques catalanes, a l'hora de codificar 
informació estadística on el sector d'estudi del programa constitueixi la unitat basica d'analisi. 

La Classificació de programes per sectors d'estudi de la CCED-2000 estructura els programes educatius 
per arees de coneixement o sectors economics als quals es refereix el contingut educatiu del programa. 
Aquesta classificació es correspon amb la que ha elaborat EUROSTAT, en la qual es conserva la mateixa 
estructura que la classificació de sectors d'estudi de la CINE-1997 (nivel! d'1 i 2 dígits) i, a més, s'afegeix 
un nou nivel! identificat per 3 dígits. Les notes explicatives que s'inclouen es corresponen en la majoria 
deis casos ambles de la classificació d'EUROSTAT. 

Tractament de determinats programes 

Existeixen determinats programes educatius que pel seu contingut es poden classificar en 2 sectors 
d'estudi o més, per la qual cosa és millor enunciar unes regles de classificació que garanteixin el seu ús 
harmonitzat. A continuació es detallen aquells casos que es consideren més importants: 

• Programes interdisciplinaris 
S'entén per programa interdisciplinari aquel! que es pot classificar en dos sectors d'estudi o més. Per a 
aquests programes cal aplicar la regla de predomini, classificant-se el programa interdisciplinari en el 
sector d'estudi al qual es dediqui la major part del temps de formació. 

• Programes de formació basica i programes generals 
En ambits diferents de la CCED-2000 s'utilitzen dos conceptes, programes de formació basica i programes 
generals, conceptes que tot i que per la seva denominació s'assemblen, són diferents. En la Classificació 
de programes per sectors d'estudi s'entén per programa de formació basica aquel! que proporciona a la 
persona una formació mínima sobre lectura, escriptura, geografia, historia, matematiques i similars. 
Contrariament, en la Classificació de programes per nivells educatius es defineix un programa de caracter 

· general aquel!, l'orientació principal del qual no va encaminada a una professió específica. 

• Programes de batxillerat 
Tots els programes de batxillerat, independentment de la seva modalitat, es classifiquen en el sector 
d'estudi 01 Programes de formació basica. El contingut general del programa de batxillerat es considera 
basic, tot i que el programa suposi el comenc;ament d'especialització en alguna materia. 

• Programes de formació professional 
Un programa de formació professional es classifica en el grup apropiat, en funció de la formació específica 
que s'imparteixi, encara que poguessin dedicar-ne la major part a temes generals de formació basica. Per 
exemple un programa d'auxiliar administratiu de formació professional es classifica en el sector d'estudi 
34 Ensenyament comercial i administració, encara que molta part de la formació impartida es pogués 
considerar de caracter general. 

• Programes relacionats amb la producció industrial 
Els programes relacionats amb les tecniques de producció industrial es classifiquen en els sectors d'estudi 
52 Mecanica, electrónica i altres tipus de formació técnica si es dóna importancia a la maquinaria 
utilitzada en el procés de producció, o bé en el 54 lndústria i producció si es dóna importancia a la 
mateixa fabricació del producte. 
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Programes d'enginyeria 
Els programes d'enginyeria, seguint els criteris de les classificacions internacionals, s'inclouran en diferents 
sectors formatius en funció de l'especialitat. 

• Programes d'informatica 
Quan un programa consisteix exclusivament en la formació sobre un tema específic d'informatica, es 
classifica en els sectors d'estudi 481 lnformatica superior i en el 482 lnformatica a nivel/ d'usuari. 
Contrariament, si el contingut del programa es refereix a una materia determinada, i una part d'aquest 
programa consisteix en la formació sobre informatica, el programa es classifica en el lloc que correspon la 
materia general d'aquest mateix i no en el sector d'estudi d'informatica. 

• Programes del medí ambient 
Els programes associats al medí ambient es traben descrits en els 3 codis següents: 

>- El codi 422 Ciencies del medí ambient inclou els programes educatius que estudien les relacions 
entre éssers vius i el medí on viuen. Depen de la física i de la química per a l'estudi deis diferents 
entorns naturals, i de la biología pera l'estudi deis éssers vius. 

>- El codi 851 Control i tecnología mediambiental inclou els programes educatius sobre la 
contaminació, els residus, el reciclatge i altres. Se centra en la c"onservació del medí ambient i en 
minimitzar els efectes de l'activitat humana i industrial, més que en el seu estudi. 

>- El codi 852 Entorns naturals i vida salvatge inclou els programes educatius sobre la gestió i el 
manteniment deis pares nacionals, de la vida salvatge i de la conservació de la naturalesa en 
general. 

• Programes de disseny 
Quan els programes de disseny donen importancia als aspectes tecnics del producte i no als artístics es 
classifiquen en el sector d'estudi 52 Mectmica, electrónica i altres tipus de formació técnica. 
Contrariament, quan es dóna importancia a la part artística (combinar les formes, els colors i altres) es 
classifiquen en el sector d'estudi 214 Disseny. 

Comentaris en relació amb l'índex alfabetic 
Les denominacions incloses en l'índex alfabetic associat a la Classificació de programes per sectors 
d'estudi es traben classificades a nivell de 3 dígits, excepte en aquells programes interdisciplinaris en els 
quals no s'ha pogut decidir quin és el més important. 

S'han integrat en un sol índex, els tres índexs següents: 

1. fndex de programes generics per sectors d'estudi 

lnclou denominacions generiques, sense referir-se a cap titulació específica. S'ha suprimit el terme 
programa, deixant-ne només el contingut específic, amb la intenció de facilitar les cerques. 

2. fndex de programes de formació professional per sectors d'estudi 

lnclou les denominacions deis cicles formatius, escrivint en primer lloc la denominació del programa i, 
després, el cicle al qual es refereixen. És convenient assenyalar que en tractar-se de denominacions de 
programes de formació professional reglada, el títol de la formació pot donar lloc a dubtes, i és per 
aquesta raó que aquest índex alfabetic només és útil quan s'estigui fent una cerca en relació amb 
programes de formació professional de grau mitja o de grau superior. S'han utilitzat els següents cicles 
formatius: 

• Formació professional 1 (FPI) 
• Formació professional 11 (FPII) 
• Cicle formatiu de grau mitja (CGM) 
• Cicle formatiu de grau superior (CGS) 
• Arts aplicades i oficis artístics (AAOA) 
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3. fndex de programes universitaris per sectors d'estudi 

lnclou els programes universitaris homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. S'han utilitzat 
les actuals denominacions oficials deis títols. 
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2. Estructura 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és el resultat de l'adaptació a la llengua catalana 
de la Clasificación nacional de educación 2000 (CNED-2000), elaborada per !'Instituto Nacional de 
Estadística (INE), i que fou aprovada pel Reial decret 269/2000, de 25 de febrer del 2000. En aquest sentit, 
els comentaris sobre !'estructura i els criteris de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són 
plenament vigents per a aquesta traducció adaptada. En aquest apartat es presenta !'estructura de la 
Classificació deis programes per sectors d'estudi de la CCED-2000. 

O Programes de formació basica i desenvolupament personal 
01 Programes de formació basica 
01 O Programes de formació basica 

08 Programes d'alfabetització i d'aritmética 
080 Programes d'alfabetització i d'aritmética 

09 Desenvolupament personal 
090 Desenvolupament personal 

1 Educació 
14 Formació de personal docent i ciéncies de l'educació 
142 Ciéncies de l'educació 
143 Formació de personal docent d'educació infantil 
144 Formació de personal docent d'educació primaria 
145 Formació de personal docent d'educació secundaria o superior 
146 Formació de personal docent de formació professional 
147 Formació de personal docent de formació d'adults 

2 Arts i humanitats 
21 Arts 
211 Belles arts 
212 Música i arts de l'espectacle 
213 Técniques audiovisuals i mitjans de comunicació 
214 Disseny 
215 Artesania 

22 Humanitats 
221 Religió 
222 Llengües estrangeres 
223 Llengües i dialectes de I'Estat espanyol 
225 Historia i arqueologia 
226 Filosofia i ética 

3 Ciencies socials, ensenyament comercial i dret 

31 Ciéncies socials i del comportament 
311 Psicologia 
312 Sociologia, antropologia i geografia social i cultural 
313 Ciéncies polítiques 
314 Economia 
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32 Periodisme i informació 
321 Periodisme 
322 Biblioteconomia, documentació i arxius 

34 Ensenyament comercial i administració 
341 Vendes a l'engros i al detall 
342 Marqueting i publicitat 
343 Finances, banca i assegurances 
344 Comptabilitat i gestió d'impostos 
345 Administració i gestió d'empreses 
346 Secretariat i treball administratiu 
347 Altres estudis referits al desenvolupament dellloc de treball 

38 Dret 
380 Dret 

4 Altres ciencies 
42 Ciéncies de la vida 
421 Biologia i bioquímica 
422 Ciéncies del medi ambient 

44 Ciéncies físiques, químiques i geologiques 
441 Física 
442 Química 
443 Geologia i meteorologia 

46 Matematiques i estadística 
461 Matematiques 
462 Estadística 

48 lnformatica 
481 lnformatica superior 
482 lnformatica a nivell d'usuari 

S Medmica, electrónica i altres tipus de formació tecnica; indústries manufacturares 
i de la construcció 

52 Mecanica, electronica i altres tipus de formació técnica 
521 Maquinaria i metal·lúrgia 
522 Electricitat i energia 
523 Electronica i automatismes 
524 Processos químics 
525 Vehicles de motor, vaixells i aeronaus 

54 lndústries manufactureres i extractives 
541 lndústria de l'alimentació 
542 lndústria textil, confecció, cal<;at i pell 
543 Altres indústries (fusta, paper, plastic i vidre) 
544 lndústries extractives 

58 Arquitectura i construcció 
581 Arquitectura i urbanisme 
582 Construcció i enginyeria civil 
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6 Agricultura, ramaderia i pesca 

62 Agricultura, ramaderia i pesca 
621 Producció agrícola i explotació ramadera 
622 Horticultura 
623 Silvicultura 
624 Pesca 

64 Veterinaria 
641 Veterinaria 

7 Salut i serveis socials 

72 Salut 
721 Medicina 
723 lnfermeria i cura de malalts 
724 Odontologia i salut dental 
725 Tecnologia de diagnosi i tractament medie 
726 Terapia i rehabilitació 
727 Farmacia 

76 Serveis socials 
761 Serveis socials per a nens i joves 
762 Treball social i orientació professional 

8 Serveis 

81 Hoteleria i serveis col·lectius i personals 
811 Hoteleria 
812 Viatges, turisme i oci 
813 Esports 
814 Serveis domestics i neteja d' edificis, i serveis funeraris 
815 Perruqueria i serveis de bellesa 

84 Serveis de transport 
840 Serveis de transport 

85 Protecció del medi ambient 
851 · Control i tecnologia mediambiental 
852 Entorns naturals i vida salvatge 
853 Serveis de sanejament a la comunitat 

86 Serveis de seguretat 
861 Protecció de la propietat i les persones 
862 Salut i seguretat en el treball 
863 Ensenyament militar 

9 Sectors no classificats en altres apartats 
90 Sectors no classificats en altres apartats 
900 Sectors no classificats en altres apartats 
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3. Notes explicatives 

Les notes explicatives de la Classificació de programes per sectors d'estudi de la CCED-2000 que es 
presenten a continuació estan referides als continguts deis codis de 3 dígits amb la finalitat de resoldre, 
d'una banda, els dubtes d'interpretació deis continguts, i, d'altra banda, facilitar la classificació de les 
unitats que s'incorporen. Pera cadascun deis codis de 3 dígits s'especifiquen els programes educatius més 
significatius que s'hi inclouen. 

O Programes de formació basica i desenvolupament personal 
En aquest context, generalment es refereix a tecniques basiques i desenvolupament personal. 

01 Programes de formació basica 

010 Programes de formació basica 

Els programes de formació basica estan dissenyats per donar una educació basica en lectura, escriptura i 
aritmética, així com un coneixement general d'altres assignatures com ara la historia, geografia, ciencies 
naturals, ciencies socials, art i música, i en alguns casos formació religiosa. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 

• Programes basics de nivell primari i secundari 
• Programes generals de nivell secundari 
• Programes de batxillerat 

08 Programes d'alfabetització i d'aritmetica 

080 Programes d'alfabetització i d'aritmetica 

Els programes d'alfabetització i d'aritmetica estan enfocats fonamentalment a adults sense formació. És el 
factor de l'edat el que distingeix aquests programes deis del sector 01 O Programes de formació basica. Els 
programes d'alfabetització i d'aritmetica estan dissenyats per ensenyar lectura basica, escriptura i en 
alguns casos, aritmética. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Alfabetització i aritmética, adults 

09 Desenvolupament personal 

090 Desenvolupament personal 

Els programes de desenvolupament personal es poden definir per referencia als efectes en l'habilitat o 
capacitat individual (mental i social). Aquest sector d'estudi cobreix els programes de desenvolupament 
personal, no inclosos en 01 O Programes de formacíó basica o en 080 Programes d'a/fabetitzacíó i 
d'aritmetica. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Programes de cerca de treball 
• Programes d'autoestima, desenvolupament d'aptituds mentals 
• Capacitat organitzativa, aptituds de comunicació 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els estudis de lideratge amb el context de la gestió administrativa (vegeu 345) 
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1 Educació 

14 Formació de personal docent i ciencies de l'educació 

142 Ciencies de l'educació 

Les ciencies de l'educació consisteixen en l'estudi deis processos d'aprenentatge i les teories, metodes i 
tecniques per impartir coneixements. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ciencies de l'educació, pedagogia i didactica 
• Avaluació deis coneixements, proves i mesures 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes de formació per a docents que imparteixen classes en nivells específics d'educació 

(vegeu 143-14 7) 

143 Formació de personal docent de l'educació infantil 

La formació de personal docent de l'educació infantil és l'estudi de les teories, metodes i tecniques de 
l'ensenyament a nens d'entre 3 i 6 anys en l'ambit previ a l'educació primaria. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
Formació de professors d'educació infantil 

144 Formació de personal docent de l'educació primaria 

La formació de personal docent de l'educació primaria és l'estudi de les teories, metodes i tecniques per 
impartir als nens d'entre 6 i 12 anys una educació basica en la lectura, escriptura i matematiques, així com 
un coneixement elemental d'altres assignatures com ara la historia, geografia, ciencies socials i altres. La 
formació del professorat destinat a ensenyar als nens d'educació especial també s'inclou en aquest sector 
d'estudi. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de mestres 
• Formació de professors d'educació primaria 
• Formació de professors d'educació especial 

145 Formació de personal docent de l'educació secundaria o superior 

La formació de personal docent de l'educació secundaria o superior és l'estudi de les teories, els metodes i 
les tecniques d'ensenyar una materia determinada a nivel! secundario superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors d'educació secundaria 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ensenyaments en formació professional, temes practics i artístics (vegeu 146) 

146 Formació de personal docent de formació professional 

La formació de personal docent de formació professional és l'estudi de les teories, els metodes i 
les tecniques de la formació professional i ensenyaments practics. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors en les materies propies de la formació professional 
• Formació de formadors de formació professional i ocupacional 
• Formació de professors d'arts plastiques, disseny, música, educació física i similars 
• Formació de professors d'autoescola 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ensenyament d'entrenadors esportius (vegeu 813) 
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147 Formació de personal docent de formació d'adults 

La formació de personal docent de formació d'adults és l'estudi de les teories, metodes i tecniques per 
impartir als adults una educació basica en la lectura, escriptura i matematiques, així com un coneixement 
elemental d'altres assignatures com ara la historia, geografía, ciencies socials i altres, així com 
l'ensenyament basic de les llengües de I'Estat espanyol a immigrants. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors d'educació basica d'adults 

2 Arts i humanitats 

21 Arts 

211 Belles arts 

Les belles arts consisteixen en l'estudi de les formes visuals d'expressions creatives, relacionades amb la 
teoría, historia, técnica, acabament i producció de belles arts. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Gravats, miniatures, pintura i escultura 
• Teoría de l'art 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació en ceramica i fang (vegeu 21 5) 
• Estudis d'arquitectura (vegeu 581) 
• Formació de professors de belles arts (vegeu 146) 

212 Música i arts de l'espectacle 

La música i arts de l'espectacle consisteixen en l'estudi deis principis i tecniques associades amb l'actuació 
amb música, veu, moviment, mim, caracterització, improvisació i arts esceniques. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Música, composició i direcció 
• Coreografía i dansa 
• Teatre, drama, actuació i direcció, i circ 
• Historia i teoría deis estudis de teatre, cinema, música i dansa 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors de teatre, música i dansa (vegeu 146) 

213 Tecniques audiovisuals i mitjans de comunicació 

Les tecniques audiovisuals i mitjans de comunicació consisteixen en els estudis de les tecniques i habilitats 
per produir llibres, publicacions periodiques, producció de radio i televisió, de pel·lícules i vídeos, de 
música enregistrada i reproducció grafica. lnclou programes en metodes de reproducció del color, 
fotografía i grafics per a ordinador. També s'inclou l'estudi de la composició d'imatges, paraules i 
decoracions per produir llibres, revistes, posters, anuncis i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Operador de camera, fotografía i maquetació 
• Disseny grafic i composició, reproducció grafica i il·lustració 
• Tecniques en mitjans de comunicació 
• Producció de radio i televisió i producció de pel·lícules 
• Tecniques de so i producció de música enregistrada 
• Caixista (impressió), impressió, edició i enquadernació 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes formatius per explicar les aplicacions específiques de programari per a edició de 

publicacions que s'inclouen en el482 lnformatica a nivel! d'usuari 
• Els estudis de periodisme i escriptura i contingut de missatges (vegeu 321) 

214 Disseny 

El disseny és l'estudi de combinar creativament línies, formes i teles per dissenyar i fabricar per exemple 
peces de roba, productes industrials i decoració d'interiors. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Disseny de roba i d'alta costura 
• Disseny de productes industrials 
• Disseny d'interiors 
• Decoració, escenografia i disseny d'aparadors 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• El disseny industrial s'exclou d'aquest sector d'estudi si l'emfasi es dóna en assumptes tecnics i no 

artístics (vegeu 52) 
• El disseny de publicacions i el disseny grafic (vegeu 213) 

215 Artesania 

L'artesania és l'estudi de tecniques i habilitats associades a oficis artesanals com la joieria, l'elaboració 
d'atuells, teixidoria, talla de fusta i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Artesania del cristal! i del vidre, i de la ceramica 
• Artesania, producció artesanal 
• Joieria, orfebreria i argenteria 
• Fabricació artesana d'instruments musicals, reparació i afinació 
• Talla de la pedra, de la fusta i artesania decorativa de metal! 
• Floristeria (decoració floral) 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de la producció industrial d'atuells, materials teixits, brodats i similars. S'exclou d'aquest 

sector i s'inclou en algun deis grups detallats en el sector d'estudi 5 Mecanica, electrónica i altres tipus 
de formació técnica; indústries manufactureres i de la construcció. 

22 Humanitats 
221 Religió 
La religió és l'estudi de creences religioses, conceptes, símbols, expressions, text espiritualitat. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Historia i estudi de les religions 
• Catequesi i programes similars per a nens i joves 

222 Llengües estrangeres 

Les llengües estrangeres consisteixen en l'estudi de !'estructura i la seva composició. lnclou l'estudi de les 
corresponents cultures, literatura i lingüística. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Llengües estrangeres 
• Llengües mortes 
• Programes de traducció i interpretació 
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223 Llengües i dialectes de I'Estat espanyol 

Les llengües oficials de I'Estat espanyol consisteixen en l'estudi d'alguna de les llengües oficials de I'Estat 
espanyol, incloent-hi estudis relacionats amb literatura i lingüística. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Llengües i dialectes de I'Estat espanyol: base, castella, catala, gallee i similars. 

Compren també els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Llenguatge de signes 

225 Historia i arqueologia 

La historia és l'estudi de successos passats, especialment el desenvolupament polític, social i económic 
d'un país, un continent o tot el món. L'arqueologia és l'estudi de les civilitzacions antigues mitjan<.;:ant les 
analisis científiques de restes trobades en el terreny. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Arqueología 
• Historia cultural de la literatura i de la ciencia 
• Museologia 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de la literatura combinat amb el d'una llengua específica (vegeu 22) 

226 Filosofia i etica 

La filosofía i etica és l'estudi de la filosofía, etica i materies relacionades amb la concepció de !'existencia. 
Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• ttica i moral 
• Filosofía i lógica 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de la religió (vegeu 221) 

3 Ciencies socials, ensenyament comercial i dret 

31 Ciencies socials i del comportament 

311 Psicologia 

La psicología és l'estudi de la ment humana, del comportament com a resultat de les diferencies 
individuals, de !'experiencia i de l'entorn. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Psicología, psicoanalisi i psicoterapia 

312 Sociologia, antropologia, geografia social i cultural 

La sociología, antropología, geografía social i cultural consisteixen en l'estudi deis pobles i de la forma 
com es comporten els humans en grups i en societat. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació 
superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Sociología i antropología 
• Estudis demografics í de població 
• Geografía social í cultural 
• Etnología 
• Criminología 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes de protecció social on s'incideix en treballs socials practics (vegeu 762) 
• L'estudi de la geografía física (vegeu 443) 

313 CiEmcies polítiques 

Les ciencies polítiques són l'estudi deis governs i deis principis i practiques polítiques. S'inclouen temes 
relacionats amb els drets i deures deis ciutadans. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ciencies polítiques i historia política 
• Drets humans 
• Relacions internacionals 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de !'economía política (vegeu 314) 

314 Economia 

L'economia és l'estudi de la política economica, teoría economica presa de decisions economiques. 
Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Historia de !'economía i economía política 
• Ciencies economiques 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els estudis economics on s'incideix en els negocis (vegeu 34) 

32 Periodisme i informació 

321 Periodisme 

El periodisme és l'estudi de la teoría i practica del periodisme com a part del sector deis mitjans de 
comunicació de massa. Es basa en la redacció i contingut de missatges, la redacció de notícies, escriptura 
de comentaris i articles d'interes general i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• lnformació i comunicació de massa (redacció i contingut) 
• Periodisme i periodisme de radio i televisió 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de les tecniques de comunicació de massa (per exemple producció de radio i televisió) (vegeu 

213) 

322 Biblioteconomia, documentació i arxius 

La biblioteconomia, la documentació i els arxius consisteixen en l'estudi deis metodes de selecció, 
adquisició, organització i emmagatzematge de paquets d'informació, així com de facilitar l'ús de la 
informació. Els programes de biblioteques s'inclouen en aquest sector d'estudi. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Tecniques d'arxiu 
• Documentació i documentació de museus 
• Programes de biblioteques 
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34 Ensenyament comercial i administració 

341 Vendes a l'engros i al detall 

Les vendes a l'engros i al detall són l'estudi de les compres i vendes de béns i serveis, inclosa la gestió de 
magatzems, polítiques de preus, prevenció de perdues, sistemes i procediments de vendes. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Compres i vendes a l'engros i al detall 
• Subhastes 
• Serveis al consumidor i vendes per telefon 
• Tecniques de demostració 
• Gestió d'existencies 
• Compres i vendes d'edificis i propietats 

342 Miuqueting i publicitat 

El marqueting i la publicitat consisteixen en l'estudi del comportament del consumidor i les seves 
necessitats. lnclou l'estudi del desenvolupament del producte, el preu, la distribució, la promoció i les 
vendes, per maximitzar el rendiment del negoci. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis de mercat 
• Marqueting i publicitat 
• Relacions públiques 

343 Finances, banca i assegurances 

Les finances, la banca i les assegurances consisteixen en l'estudi de la planificació, direcció, organització i 
control d'activitats i serveis financers. lnclou el control i seguiment deis recursos financers de les 
organitzacions, institucions i individus, i la provisió de serveis financers corporatius i individuals. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Finances i banca, i teoria de les finances 
• Analisi de les inversions, agent d'inversions i fans de pensions 
• Seguretat social i assegurances 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de les ciencies actuaríais (vegeu 462) 

344 Comptabilitat i gestió d'impostos 

La comptabilitat i la gestió d'impostos consisteixen en l'estudi del manteniment, auditoría i registre de 
transaccions financeres. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Comptabilitat, auditoría i tenidoria de !libres 
• Gestió d'impostos 

345 Administració i gestió d'empreses 

L'administració i gestió d'empreses consisteixen en l'estudi de la planificació i direcció de les funcions i 
activitats d'organitzacions i institucions. S'inclouen programes de gestió, així com programes 
d'administració, economía, finances i similars, sempre que s'incideixi en la gestió i administració. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Administració i gestió 
• Gestió logística, gestió formativa, gestió d'ocupació i ciencies de la gestió 
• Gestió i administració de personal 
• Cursos d'autoocupació 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els estudis d'administració, en el context del treball administratiu d'oficina (vegeu 346) 
• Els ensenyaments de lideratge en el context del desenvolupament personal (vegeu 090) 

346 Secretariat i treball administratiu 

El secretariat i treball administratiu consisteix en l'estudi deis procediments i practiques administratives, 
tecnologies d'ofimatica, taquigrafía i mecanografía. lnclou també els programes de secretariat 
especialitzats (llengües estrangeres, medicina, dret, comptabilitat i similars), si el programa esta enfocat al 
treball de secretariat, més que al d'assistent especialitzat. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Serveis de secretariat i administratius 
• Programes de secretariat en llengües estrangeres, medicina, dret, comptabilitat i similars 
• Mecanografía i taquigrafía 
• Operador de centraleta i formació de recepcionista 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes formatius per utilitzar un programari d'ordinador especffic (vegeu 482) 
• Els programes educatius per a recepcionista d'hotel (vegeu 811) 

347 Altres estudis referits al desenvolupament dellloc de treball 

Altres estudis referits al desenvolupament del lloc de treball inclouen l'estudi de !'estructura i 
funcionament de la vida laboral. També inclou programes educatius relacionats amb el lloc de treball i 
amb les tasques laborals assignades. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Organització, coneixement de !'empresa i necessitats deis clients 
• Desenvolupament dellloc de treball 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els ensenyaments relacionats més amb el desenvolupament personal que amb el desenvolupament 

del lloc de treball (vegeu 090) 

38 Dret 

380 Dret 

El dret és l'estudi deis principis i procediments per al normal manteniment de l'ordre social, incloent-hi 
ensenyaments per a professionals en lleis com ara advocats o membres de la judicatura. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Historia del dret, dret mercantil, dret penal i dret laboral 
• Jurisprudencia i practica en lleis 

4 Altres ciencies 

42 Ciencies de la vida 

421 Biologia i bioquímica 

La biología i la bioquímica consisteixen en l'estudi de !'estructura, funció, reproducció, creixement, 
evolució i comportament de tots els organismes vius. Compren l'estudi deis processos químics en els 
organismes vius (bioquímica). Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Bioquímica, toxicología i farmacología 
• Biología i genética 
• Botanica i zoología 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de les ciencies ambientals que és l'estudi de la relació entre els organismes vius i el medi 

ambient (vegeu 422) 

422 Cíimcies del medí ambíent 

Les ciencies del medi ambient consisteixen en l'estudi de les relacions deis organismes vius entre si i amb 
el medi ambient. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ecologia 
• Ciencies mediambientals 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de la biologia i la toxicologia (vegeu 421) 

44 CiEmcies físiques, químiques i geologiques 

441 Física 

La física és l'estudi de les propietats i interaccions de la materia i l'energia. Aquest sector d'estudi s'inclou 
en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Física i optica 
• Astronomia i ciencies de l'espai 

442 Química 

La química és l'estudi de la composició i propietats de la materia, les seves transformacions 
combinacions. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Química 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Bioquímica (vegeu 421) 

443 Geología í meteorología 

La geologia és l'estudi de la composició, estructura i evolució de la Terra, inclosa la hidrosfera. La 
meteorologia és l'estudi de l'atmosfera. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Geologia 
• Meteorologia 
• Oceanografia i sismologia 
• Geografia física 

46 Matematiques i estadística 

461 Matematíques 

Les matematiques són l'estudi deis sistemes deductius abstractes. lnclou l'algebra, aritmética, geometria, 
analisi real i complex, i matematiques aplicades. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estadística i matematiques 
• Matematiques, algebra, geometria i analisi numérica o no numérica 
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462 Estadística 

L'estadística és l'estudi de recollir, descriure, estructurar i ar~alitzar dades numeriques. S'inclou l'estudi de 
la teoria de la probabilitat i les ciencies actuarials. Aquest sector d'estudi s'inclou en l'educació superior. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estadística i teoria de la probabilitat 
• Ciencies actuarials 

48 lnformatica 

481 lnformatica superior 

La informatica superior és l'estudi del disseny i desenvolupament de sistemes i d'entorns informatics. 
lnclou l'estudi del disseny, manteniment i integració d'aplicacions informatiques. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Programació d'ordinadors i llenguatges de programació 
• lnformatica superior 
• Disseny i analisi de sistemes informatics 
• lnformatica, sistemes operatius i administració de xarxes 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Enginyeria d'ordinadors (maquinari) (vegeu 523) 
• Els programes formatius sobre l'ús d'ordinadors i d'aplicacions informatiques (vegeu 482) 

482 lnformatica a nivell d'usuari 

La informatica a nivell d'usuari és l'estudi de l'ús d'ordinadors i de programari d'ordinadors i de les seves 
aplicacions pera diferents proposits. Aquests programes educatius són generalment de curta durada. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• ús d'ordinador i utilització d'lnternet 
• Formació sobre l'ús del programari per a calculs (fulls de calcul), per a processament de dades, per a 

processament de textos i per a la composició de publicacions 

5 Mecanica, electrónica i altres tipus de formació tecnica; indústries 
manufactureres i de la construcció 

52 Mecanica, electronica i altres tipus de formació tecnica 

521 Maquinaria i metal·lúrgia 

La maquinaria i la metal·lúrgia (enginyeria tecnica i professions similars) consisteixen en l'estudi de la 
planificació, disseny, desenvolupament, producció, manteniment i seguiment de maquines, plantes i 
sistemes mecanics i productes metal·lics. lnclou el disseny i manteniment de maquines que produeixen 
béns i serveis. Els programes educatius en aquest sector d'estudi se centren en les maquines, sistemes 
mecanics i productes metal·lics. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Hidraulica 
• Enginyeria mecanica i mecanica de precisió 
• Fosa i emmotllament de metalls i processos de laminatge 
• Enginyeria metal·lúrgica i producció d'acer 
• Fabricació d'eines i fabricació de maquinaria 
• Soldadura 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de l'enginyeria i mecanica deis motors de vehicles (vegeu 525) 
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522 Electricitat i energia 

L'electricitat (enginyeria tecnica i professions similars) és l'estudi de la instal·lació, manteniment, reparació 
i diagnosi d'errors en el sistema electric, i equipament en les llars i en establiments comercials i industrials. 
S'inclou la instal·lació i manteniment de línies i canonades electriques per a la distribució d'electricitat. 
L'energia és l'estudi de la seva generació. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Enginyeria electrica i generació de potencia electrica 
• Programes pera sistemes electrics i reparació de sistemes electrics 
• Programes energetics 
• Energía nuclear, hidraulica i termica 
• lnstal·lació i manteniment de línies d'alta tensió i distribució de gas 
• lnstal·lació, diagnosi i reparació de sistemes de calefacció, aire condicionat i equips de refrigeració 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de l'electricitat de vehicles (vegeu 525) 

523 Electronica i automatismes 

L'electronica i els automatismes (enginyeria tecnica i professions similars) consisteixen en l'estudi de la 
planificació, disseny, desenvolupament, manteniment i seguiment d'equips electronics, maquinaria i 
sistemes. lnclou el disseny d'ordinadors i equips de comunicacions. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• lnstal·lació i manteniment d'equips de comunicacions 
• Reparació d'ordinadors 
• Tecnología digital 
• Enginyeria electronica 
• Tecnologies de xarxes 
• Rebotica 
• Tecnología de telecomunicacions 
• Reparació de radio i televisió 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Disseny de sistemes i aplicacions informatics (vegeu 481) 

524 Processos químics 

Els processos químics (enginyeria tecnica i professions similars) consisteixen en l'estudi de la planificació, 
disseny i desenvolupament de productes i processos en els quals acorren canvis químics i físics. lnclou el 
disseny de plantes químiques i sistemes de control. També s'inclou la tecnología de laboratoris si no es fa 
emfasi en una aplicació específica. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Enginyeria química, enginyeria de processos químics i biotecnologia 
• Tecnología de laboratoris 
• Processament de petroli, gas i petroquímica 
• Operacions de plantes i maquines (processament) 
• Tecnologies de processos químics i bioquímics 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes en tecnologies de laboratori on s'incideix en una determinada aplicació (biologica, 

medica i similars) (vegeu 421 i 725) 
• Els programes on s'incideix en la producció d'un determinat material específic (vegeu 54) 

525 Vehicles de motor, vaixells i aeronaus 

Els vehicles de motor, vaixells i aeronaus (enginyeria tecnica i professions similars) consisteixen en l'estudi 
del disseny, desenvolupament, producció, manteniment, diagnosi, reparació i servei postvenda de vehicles 
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de motor, incloent-hi equips de moviment de terres maquinaria agrfcola. És general la combinació 
d'estudis tant en estructures de metall comen motors. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Enginyeria d'automobils, de motocicletes i d'aeronaus 
• Construcció i reparació de vaixells, de vehicles i d'aeronaus 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• L'estudi de la producció i reparació de vehicles sense motor que es classifiquen en el codi 521 

Maquinaria i metal·lúrgia (per exemple bicicletes) o 543 Altres indústries (fusta, paper, plastic i vidre) 
(per exemple embarcacions sense motor) 

54 lndústries manufactureres i extractives 

541 lndústria de l'alimentació 

La indústria de l'alimentació (indústria i producció) és l'estudi del processament i envasament de menjars i 
begudes, i de l'equipament i procediments utilitzats en la producció i distribució de menjars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Processament d'aliments i begudes, productes lactis, carn i tabac 
• Conservació deis aliments 
• Pastisseria 
• Tecnología i ciencia deis aliments 
• Enología i elaboració de cervesa 
• Manipulació deis aliments i higiene alimentaria 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes de cuiners de restaurants (vegeu 811) 
• Ciéncies de la nutrició (vegeu 726) 

542 lndústria textil, confecció, calc;at i pell 

La indústria textil, confecció, cal<;at i pell (indústria i producció) constitueixen l'estudi de la manufactura de 
téxtils, productes de tela i pells, roba i similars, cal<;at i altres peces. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Elaboració de productes de cuir 
• Confecció de peces de vestir 
• Processament de pells i cuirs 
• Elaboració de selles de muntar 
• Tapisseria 
• Sastrería 
• lndústries del cal<;at 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els programes d'artesania com ara el teixit i brodats (vegeu 215) 

543 Altres indústries (fusta, paper, plastic i vidre) 

Les altres indústries (indústria i producció) consisteixen en l'estudi de la manufactura de productes en 
fusta, paper, plastic, vidre o altres materials com ara pedra, argila, materials artificials i similars. Els 
programes educatius inclosos en aquest sector d'estudi tenen més relació amb un material específic que 
amb el coneixement general d'una técnica. 
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Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Fabricació de mobles 
• Ceramica (industrial) 
• Treball del vidre (industrial) 
• Fabricació de plastic, cautxú i paper 
• lndústria de la fusta 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Els estudis de metal·lúrgia (vegeu 521) 
• Els estudis de processaments químics, en general (vegeu 524) 
• Els estudis d'edició i enquadernació (vegeu 213) 
• Els programes d'artesania com ara arts del vidre, talla de la fusta i similars (vegeu 215) 

544 lndústries extractives 

Les indústries extractives són l'estudi de la planificació, desenvolupament direcció de l'extracció de 
minerals, petroli i gas de la Terra. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Extracció de minerals, petroli i gas 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis d'enginyeria metal·lúrgica (vegeu 521) 
• Refinació del petroli (vegeu 524) 
• Estudis de geologia (vegeu 443) 

58 Arquitectura i construcció 

581 Arquitectura i urbanisme 

L'arquitectura és l'estudi de l'art, ciencia i tecniques del disseny en la construcció. lnclou fins utilitaris, 
estructura funcional i consideracions estetiques. L'urbanisme és l'estudi del creixement controlat i la 
millora de les ciutats tant des del punt de vista funcional com estetic. 
Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Arquitectura 
• Cartografia i inspecció de terrenys i topografia 
• Planificació urbana 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis de disseny d'interiors (vegeu 214) 
• Acabament i construcció de pares i jardins (vegeu 622) 

582 Construcció i enginyeria civil 

La construcció és l'estudi de la ciencia, tecnologia i tecniques d'acoblament i aixecament i manteniment 
d'estructures públiques, comercials, industrials i residencials, i de les seves instal·lacions. L'enginyeria civil 
és l'estudi de la planificació, disseny, prava i direcció de la construcció d'edificis i estructures de gran 
grandaria, incloent-hi els sistemes de transport, el subministrament d'aigua, el clavegueram i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Treballs de paleta 
• Construcció de ponts 
• Tecnologia de la construcció 
• Fusteria d'edificis, lampisteria, col·locació de terres i sastres i similars 
• Enginyeria civil 
• Enginyeria de ports 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• lnstal·lació d'electricitat (vegeu 522) 
• lnstal·lació i reparació d'equips de calefacció, aire condicionat i refrigeració (vegeu 522) 

6 Agricultura, ramaderia i pesca 

62 Agricultura, ramaderia i pesca 

621 Producció agrícola i explotació ramadera 

La producció agrícola i explotació ramadera és l'estudi del creixement, manteniment i collita de conreus i 
pastures, així com el pasturatge i la ramaderia d'animals. lnclou l'estudi de la gestió i manteniment de 
granges i la producció de plantes sense processament i de productes animals. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ciencies agronómiques 
• Gestió de granges 
• Conreu de segol, blat i altres cereals, fruites i similars 
• Estudi deis substrats del terreny, de tecniques de fertilització i irrigació 
• Ensinistrament de gossos i entrenament de cavalls 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis d'enologia (vegeu 541) 

622 Horticultura 

L'horticultura és l'estudi de la tecnologia i la gestió deis horts, així com la floricultura, metodes 
d'hivernacles, jardineria ornamental i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Horticultura i floricultura 
• Creació i acabament de pares i jardins 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de conreus comestibles (vegeu 621) 
• Estudis de fertilitat del terreny i tecniques d'irrigació (vegeu 621) 
• Gestió de pares naturals (vegeu 853) 

623 Silvicultura 

La silvicultura és l'estudi de l'establiment, conreu i gestió de bascas. També inclou l'estudi de la ca~a. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Silvicultura, tecniques i gestió de bascas 
• Ca~a 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Gestió de pares naturals (vegeu 852) 
• Tecnologia de la fusta (serrada i similars) (vegeu 543) 

624 Pesca 

La pesca és l'estudi de la cria i conreu de peix i altres aliments marins. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Cria de peix i crustacis 
• Pesca 
• Ciencia i tecnologia del mar 
• Programes educatius per tripular vaixells de pesca 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis de processament industrial del peix (vegeu 541) 

64 Veterinaria 

641 Veterinaria 

La veterinaria és l'estudi de la prevenció, diagnosi i tractament de malalties, ferides i lesions en animals, 
així com la seva cura general. També s'inclou l'estudi de cures pera animals sota tractament en clíniques 
veteri na ries. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ciencia veterinaria 
• Reproducció animal (ciencia) 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la cria d'animals (vegeu 621) 

7 Salut i serveis socials 

72 Salut 

721 Medicina 

La medicina és l'estudi deis principis i procediments usats per prevenir, diagnosticar, cuidar i tractar 
malalties, dolences, ferides i lesions en humans i el manteniment genera.! de la bona salut. Principalment 
aquest sector d'estudi consisteix en la formació de metges i doctors. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Medicina 
• Ginecologia, pediatria i cirurgia 

723 lnfermeria i cura de malalts 

La infermeria és l'estudi de proporcionar cures mediques a malalties, incapacitats o invalideses, i 
assistencia a metges i a altres professionals medies i de la salut per diagnosticar i tractar pacients. 
L'objectiu de la qualificació en infermeria és el manteniment i cura de la salut durant la malaltia i 
rehabilitació. lnclou l'atenció a gent gran i persones amb disminució. 

Compren els programes educatius amb els següents continguts principals: 
• lnfermeria 
• Llevador 
• Ajudant d'infermeria o zelador 
• Programes de cures que afecten tant la cura de salut com l'atenció social 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• lnfermeria veterinaria (vegeu 641) 
• Atenció infantil, llevat deis casos de salut (vegeu 761) 

724 Odontologia i salut dental 

L'odontologia i la salut dental consisteixen en l'estudi de la diagnosi, tractament i prevenció d'infeccions i 
anormalitats de dents i genives. lnclou l'estudi del disseny, construcció i reparació de prótesis dentals i 
ortodoncies. També inclou la formació deis dentistes. 
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Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Odontologia, cirurgia dental i ortodoncies 
• Estudis de la higiene dental i la salut dental pública 
• Prütesis dentals 
• Tecnologia de laboratoris dentals 
• lnfermeria dental 

725 Tecnología de diagnosi i tractament medie 

La tecnologia de diagnosi i tractament medie és l'estudi d'una amplia gamma de tecnologies usades per 
diagnosticar i tractar malalties i discapacitats. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Tecnologies de laboratoris medies 
• Tecnologies de radiologia, d'ajuda auditiva i de protesis 
• Radioterapia 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la tecnologia deis laboratoris, si no s'incideix en la tecnologia deis laboratoris medies. La 

tecnologia deis laboratoris, en general, s'inclou en el sector d'estudi 524 Processos químics. 
• Estudi de la tecnologia dental (vegeu 724) 

726 Terapia i rehabilitació 

La terapia i rehabilitació és l'estudi de la recuperació de les condicions normals físiques i psíquiques, pera 
aquelles persones afectades per discapacitats temporals i permanents. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Fisioterapia i logopedia 
• Nutrició 
• Rehabilitació de persones i terapia ocupacional 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Psicolog ia (vegeu 311 ) 

727 Farmacia 

La farmacia és l'estudi deis medicaments i els seus efectes sobre els humans. lnclou la seva preparació, 
dosificació i administració. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Farmacia 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la farmacologia (vegeu 421) 

76 Serveis socials 

761 Serveis socials pera nens i joves 

Els serveis socials per a nens i joves consisteixen en l'estudi del desenvolupament i atenció per a nens i 
joves. lnclou l'estudi de l'entreteniment i activitats d'oci, i esbarjo com a servei social per a escales 
infantils. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Atenció infantil, programes recreatius 
• Serveis per als nens i joves 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors i educadors d'educació infantil (vegeu 143) 
• Estudis de cures d'infermeria per a nens (vegeu 723) 

762 Treball social i orientació professional 

El treball social consisteix en l'estudi de les necessitats de benestar social de les comunitats, tant de grups 
específics com d'individus, i de les formes apropiades de satisfer aquestes necessitats. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Assistencia en l'abús de !'alcohol, les drogues i el tabac 
• Suport en situacions de crisis, rebuig social i maltractaments 
• Assessorament familiar i matrimonial 
• Treball social (assistencia social) 
• Orientació professional 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis de sociología i ciencies socials (vegeu 312) 
• Programes que combinen cures de salut amb atenció social, com ara pera gent gran (vegeu 723) 

8 Serveis 

81 Hoteleria i serveis col·lectius i personals 

811 Hoteleria 

L'hoteleria és l'estudi de facilitar menjar, beguda, allotjament i serveis relacionats en hotels, restaurants i 
similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Servei de mehjars, de bar i de cambrers 
• Servei d'apats 
• Formació per a tripulacions de vol 
• Formació de recepcionista d'hotel 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis de manipulació d'aliments en empreses industrials (vegeu 541) 
• Formació de recepcionista, llevat d'hotel (vegeu 346) 

812 Viatges, turisme i oci 

Els viatges i el turisme consisteixen en l'estudi del marqueting i publicitat de destinacions i !loes turístics. 
lnclou l'estudi de la gestió i reserva de bitllets. L'oci és l'estudi de les activitats recreatives i de complaure a 
individus i grups. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de personal de terra (aeroports) 
• Activitats recreatives i d'oci 
• Serveis d'agencia de viatges 
• Viatges i turisme 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudis d'activitats recreatives i d'oci pera escolars (vegeu 761) 
• Classes de ball, sempre que es considerin com una activitat d'oci i no com una activitat educativa 

813 Esports 

Els esports consisteixen en l'estudi de les tecniques i habilitats en un determinat esport. 
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Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Programes pera entrenadors esportius, arbitres i jutges esportius 
• Tecniques i habilitats en un determina! esport 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de professors d'educació física (vegeu 146) 
• Cursos d'aprenentatge o perfeccionament d'una activitat esportiva (tennis, golf, esquí similars), 

sempre que es tracti d'oci i no constitueixen un programa educatiu 

814 Serveis domestics i neteja d'edificis, i serveis funeraris 

Els serveis domestics consisteixen en l'estudi de diverses ocupacions relacionades amb el servei domestic, 
majordom, neteja de la casa, rentat, cosit i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Consergeria, majordom i treballadors de servei domestic 
• Neteja en sec i bugaderia 
• Serveis funeraris i mortuoris 
• Programes de neteja 

815 Perruqueria i serveis de bellesa 

La perruqueria i els serveis de bellesa consisteixen en l'estudi de l'atenció als cabells i al cos, amb fins 
estetics i similars. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Barberia, perruqueria i cosmética (maquillatge) 
• Tractament de bellesa 
• Tractaments per aprimar-se i control de pes 

84 Serveis de transport 

840 Serveis de transport 

Els serveis de transport consisteixen en el control, la conducció, el pilotatge i la navegació deis diferents 
mitjans de transports. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Control del transit aeri 
• Conducció de grues, camions i vehicles de motor, per carretera 
• Programes de conducció de cotxes 
• Navegació i vol, pilotatge de vaixells i d'aeronaus 
• Conducció de ferrocarril 
• Programes de transport 
• Serveis postals 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Formació de tripulacions de vol (vegeu 811) 
• Programes en serveis de xarxes telefóniques (vegeu 523) 
• Programes d'utilització de centraletes (vegeu 346) 

85 Protecció del medí ambient 

851 Control i tecnologia mediambiental 

El control i tecnologia mediambiental és l'estudi deis processos per minimitzar els residus i despeses de 
recursos naturals i evitar la pol·lució. lnclou programes educatius relatius al control de l'aigua, de l'aire, del 
sol i similars. 
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Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Control de la contaminació de l'aire, de l'aigua i !'acústica 
• Tecnologia ecologica 
• Control de residus industrials 
• Reciclatge 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Programes relatius a les normes d'higiene en aliments, aigua i similars (vegeu 853) 

852 Entorns naturals i vida salvatge 

Els entorns naturals i vida salvatge consisteixen en l'estudi de les relacions entre organismes vius en 
entorns naturals, amb l'objectiu de protegir la natura i la vida salvatge. lnclou l'estudi de l'establiment i 
manteniment de pares naturals per preservar el seu estat natural original. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Gestió de pares naturals i vida salvatge 
• Conservació de la natura 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la silvicultura i !'horticultura (vegeu 62) 
• Estudi de la ca<;a i deis paranys (vegeu 623) 

853 Serveis de sanejament a la comunitat 

Els serveis de sanejament a la comunitat consisteixen en l'estudi deis serveis comunitaris relatius a temes 
que afecten la salut pública, com ara normes d'higiene en aliments, subministrament d'aigua, 
processament d'aigües residuals, recollida d'escombraries i neteja de carrers. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Recollida d'escombraries i neteja de carrers 
• Serveis de subministrament d'aigua 

86 Serveis de seguretat 

861 Protecció de la propietat i les persones 

La protecció de la propietat i les persones és l'estudi deis serveis a la comunitat relatius a la protecció de la 
propietat i les persones. lnclou la formació en serveis policials, seguretat pública, protecció i lluita contra 
incendis. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Tecnologia de prevenció d'incendis 
• Estudis policials 
• Guardes de presons 
• Serveis de seguretat 

No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la llei (vegeu 380) 
• Estudi de la criminologia (vegeu 312) 

862 Salut i seguretat en el treball 

La salut i seguretat en el treball és l'estudi del reconeixement, avaluació i control de factors ambientals 
associats allloc de treball. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ergonomia 
• Salut i seguretat en el treball 
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No compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Estudi de la rehabilitació professional i la terapia ocupacional (vegeu 726) 
• Estudi del dret laboral (vegeu 380) 

863 Ensenyament militar 

L'ensenyament militar és basic per a l'exercici professional en les forces armades, dissenyat per 
proporcionar al militar professional els coneixements necessaris per exercir les funcions de comandament, 
administració i logística, de suport al comandament, tecniques facultatives i docents. 

Compren els programes educatius amb els continguts principals següents: 
• Ensenyament militar de formació 
• Ensenyament militar de perfeccionament 
• Alts estudis militars 

9 Sectors no classificats en altres apartats 

90 Sectors no classificats en altres apartats 

900 Sectors no classificats en altres apartats 

Aquest sector no forma part de la classificació, pero davant la impossibilitat que l'usuari pugui classificar 
determinats estudis, s'ha decidit, seguint les recomanacions de la UNESCO, crear un sector per als tipus 
d'estudis no classificables o bé que no es traben degudament especificats en la classificació. 

Es recomana que aquest codi s'utilitzi el mínim possible i que s'intenti classificar els programes educatius 
per aproximació a altres codis de la classificació. 
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4. Índex 

La !lista de termes que es relaciona a continuació esta destinada a facilitar la consulta de la Classificació de 
programes per sectors d'estudi de la CCED-2000. S'hi presenten els ítems ordenats alfabeticament i el 
codi assignat a cada concepte considerat. 

a 
acabament de terres, 582 
acabament i construcció de pares i jardins, 622 
acabats de construcció, CGM, 582 
activitats recreatives i d' oci, 812 
activitats recreatives i d'oci en escales infantils, 761 
activitats subaquatiques, FPI, 624 
actuació i direcció, 212 
acústica, 441 
adaptació de lents optiques, 726 
adaptació social, FPII, 762 
administració de personal, 345 
administració de sistemes informatics, CGS, 481 
administració de xarxes informatiques, 481 
administració d'empreses, 345 
administració hotelera, FPII, 811 
administració i finances, CGS, 345 
administració i finances, FPII, 345 
administració i gestió d'empreses agraries, FPII, 621 
administrador de finques, FPII, 345 
administrativa, FPI, 346 
administrativa, FPII, 346 
adobament de pells i cuirs, 542 
adoberia, FPII, 542 
adobs, CGS, 542 
afinació i reparació d'instruments musicals, 215 
agencies de viatges, CGS, 812 
agencies de viatges, FPII, 812 
agent d'inversions, 343 
agricultura, 621 
a'fllament en la construcció, 582 
ajudant d'infermeria, 723 
ajudant de farmacia, FPI, 727 
ajustament de vehicles, 525 
ajustament i corbament de metalls i maquinaria, 521 
ajustaments electrics, 522 
alemany, 222 
alfabetització i aritmetica, adults, 080 
algebra, 461 
alicatat i enrajolat, 582 
allotjament, CGS, 811 
alts estudis militars, 863 
analisi d'inversions, 343 
analisi de sistemes informatics, 481 
analisi estadística de dades, 462 
analisi i control, CGS, 524 
analisi i control de plantes químiques, CGS, 524 
analisi i control de processos químics, CGS, 524 
analisi i processos basics químics, FPII, 524 
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analisi lactia, FPII, 541 
analisi numérica, 461 
anatomía, 721 
anatomía patológica, FPII, 721 
anatomía patológica i citología, CGS, 721 
anestesiología, 721 
angles, 222 
animació audiovisual, 213 
animació d'activitats físiques i esportives, CGS, 813 
animació sociocultural, CGS, 812 
animació turística, CGS, 812 
antropología, 312 
aparadorisme, CGS, 214 
aplicacions informatiques, 481 
aprofitament d'energia solar, FPII, 522 
aqüicultura, 624 
argentería, 21 5 
aritmética i alfabetització, adults, 080 
armería, 521 
arqueología, 225 
arquitecte tecnic, 581 
arquitecte, 581 
arquitectura, 581 
arquitectura del paisatge, 581 
arquitectura efímera, CGS, 214 
arquitectura estructural, 581 
art final de disseny grafic, CGM, 213 
art floral, C GS, 21 5 
art textil, CGS, 215 
artesanía, 21 5 
artesanía de complements de cuir, CGM, 215 
artesanía de flors artificials, CGM, 215 
artesanía decorativa en metall, 215 
artesanía en cuir, CGM, 213 
artesanía en fibres vegetals, CGM, 215 
artesanía en palma, CGM, 215 
arts aplicades alllibre, AAOA, 213 
arts aplicades al mur, CGS, 215 
arts aplicades de la fusta, CGS, 215 
arts aplicades de la pedra, CGS, 215 
arts aplicades de !'escultura, CGS, 211 
arts aplicades del metall, CGS, 215 
arts de l'espectacle, 212 
arts del cristal! i del vidre, 215 
arts del vidre, CGS, 215 
arxiu, tecniques, 322 
assecador de foc (ceramica), FPI, 521 
assegurances, 343 
assertivitat (afirmació), 090 
assessorament familiar i matrimonial, 762 
assessoria d'imatge personal, CGS, 815 
assistencia dental, 724 
assistencia en l'abús de !'alcohol i les drogues, 762 
assistencia social, 762 
assistencia veterinaria, 641 
astrofísica, 441 
astronomía, 441 
atenció a la salut animal, 641 
atenció a persones amb disminució, 723 
atenció infantil, 761 
audioprótesis, CGS, 725 
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audioprotesista, FPII, 725 
auditoria, 344 
autoedició, CGM, 213 
automatismes pneumatics i oleohidraulics, FPII, 52 
automatització, 523 
automoció, CGS, 525 
automoció, FPI, 525 
auxiliar d'electronica de línia blanca, CGM, 523 
auxiliar d'instal·lació de telefonia i telematica, CGM, 523 
auxiliar de clínica, FPI, 723 
auxiliar de comerc;, CGS, 341 
auxiliar de farmacia, FPI, 727 
auxiliar de gerontologia, 762 
auxiliar de multimedia, CGS, 346 
auxiliar reparador d'electrodomestics, CGS, 523 
avaluació deis coneixements, preves i mesures, 142 
avaluació i investigació educativa, 142 

b 
banca, 343 
barberia, 815 
barreteria, 21 5 
base, 223 
batxillerat teologic, 221 
batxillerat, 01 O 
belles arts, 211 
biblioteconomia, 322 
bijuteria, FPI, 215 
bijuteria artística, CGS, 215 
bioffsica, 421 
biologia molecular, 421 
biologia, 421 
bioquímica, 421 
biotecnologia, 524 
botanica, 421 
brodat artesanal, 21 5 
brodats, CGM, 215 
brodats i costura (industrial), 542 
brodats i puntes, AAOA, 21 5 
brodats i rebosters, CGS, 215 
bugaderia, 814 
buidatge i emmotllat, AAOA, 21 5 
buidatge i emmotllat artístics, CGM, 215 
busseig a poca profunditat, CGS, 624 
busseig a profunditat mitjana, CGM, 624 
busseig, esportiu, 813 

e 
ca<;a i paranys, 623 
caixista, 213 
calat artístic, CGM, 215 
cal¡;at i marroquineria, CGM, 542 
caldereria en capa estructural, FPII, 521 
caldereria i soldadura, 543 
calor, fred i aire condicionat, FPII, 522 
cambrer, 811 
capelleria, CGM, 215 

lnstitut d'Estadfstica de Catalunya-CCED-2000 77 



caracterització (estética), CGM, 815 
cardiologia, 721 
carnisseria, 541 
carrosseria, CGM, 525 
carrosseria de l'automobil, FPI, 525 
cartografia i inspecció de terrenys, 581 
castella, 223 
catala, 223 
catequesi, 221 
cautxú i plastics, 543 
ceramica, AAOA, 215 
ceramica (artesania), 215 
ceramica (industrial), 543 
ceramica artística, CGS, 215 
ceramica industrial, FPI, 543 
ceramica industrial, FPII, 543 
cerca d'informació en biblioteques i arxius, 322 
ciencia i tecnologia del mar, 624 
ciencia i tecnologia deis aliments, 541 
ciencia veterinaria, 641 
ciéncies actuarials, 462 
ciencies agrfcoles, 621 
ciéncies agronomiques i del conreu, 621 
ciéncies de l'atmosfera, 443 
ciéncies de l'educació, 142 
ciencies de l'espai, 441 
ciéncies de la llana, 542 
ciencies de la nutrició, 726 
ciencies de la Terra, 443 
ciencies de la vida marina, 443 
ciéncies de la vida, 421 
ciencies del canvi global, 443 
ciéncies del comportament, 31 
ciencies del mar, 443 
ciencies mediambientals, 422 
ciéncies mediques, 721 
ciéncies militars, 863 
ciencies nautiques, 840 
ciencies polítiques, 313 
cinematografia, 213 
circ, 212 
cirurgia, 721 
cirurgia dental, 724 
cirurgia plastica, 721 
citologia, 721 
clínica, FPI, 723 
clínica dental, 724 
cocció de pastes alimentases, 541 
colorit de col·leccions, CGS, 214 
col·locació de bastides, 582 
col·locació de sastres i terres, 582 
comer<;, CGM, 341 
comer~ exterior i transport (logística), FPII, 345 
comer~ internacional, CGS, 341 
comercial, FPI, 341 
comercial, FPII, 341 
comercial (dues especialitats), FPII, 341 
competencia social, 090 
composició de música, 212 
composició en mitjans de comunicació, 213 
composició, FPI, 213 
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composició, FPII, 213 
compres i vendes, 341 
comptabilitat, 344 
comptabilitat, FPII, 344 
condicionament físic, CGS, 813 
conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, CGM, 813 
conducció d'autobús i autocar, 840 
conducció de ferrocarril, 840 
conducció de grua, camió i carretó elevador, 840 
conducció de vehicles de motor per carretera, 840 
coneixement de !'empresa, 347 
confecció, CGM, 542 
confecció a mida pera dones, FPII, 542 
confecció de peces de vestir, 542 
confecció industrial de peces exteriors, FPII, 542 
confecció industrial de peces interiors, FPII, 542 
conreu de cereals, 621 
conreu de fruites, 621 
conreu de !'olivera, 621 
conreu de la vinya, 621 
conreu de segol i blat, 621 
conreu i manteniment de la gespa, 622 
conreus marins, 624 
conreus marins artificials, FPII, 624 
conreus marins tradicionals, FPII, 624 
conserge, porter, 814 
conservació de documents grafics, AAOA, 213 
conservació de la natura, 852 
conservació deis aliments, 541 
conservació deis recursos naturals, 852 
conservació i gestió de la Terra, 852 
conservació i restauració de béns culturals, 211 
conservació mediambiental, 852 
conservació vegetal, carnia i de peix, CGM, 541 
conservació vegetal, FPII, 541 
construcció d'aeronaus, 525 
construcció d'edificis, 582 
construcció d'edificis, FPII, 582 

r construcció d'embarcacions (sense motor), 543 
construcció de carreteres, 582 
construcció de ponts, 582 
construcció de vaixells, 525 
construcció de vehicles, 52 5 
construcció industrial de fusta, FPII, 543 
construcció naval, FPII, 525 
construccions metal·liques, CGS, 521 
construccions metal·liques, FPI, 521 
construccions metal·liques, soldador, FPII, 521 
control de la contaminació de l'aigua, 851 
control de la contaminació de l'aire, 851 
control de la contaminació acústica, 851 
control de qualitat (enginyeria de control), FPII, 523 
control del transit aeri, 840 
control deis residus industrials, 851 
control i supervisió de maquines marítimes, 525 
control mediambiental, 851 
coreografia, 212 
cosmética (maquillatge), 81 5 
costura domestica, 814 
costura i brodats (industrial), 542 
creació i manteniment de pares i jardins, 622 
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cria de crustacis, 624 
cria de peix, 624 
criminologia, 312 
cuina, CGM, 811 
cuina (en restaurants i hotels), 811 
cuina doméstica, 814 
cuina en hoteleria, FPI, 811 
cuina en restaurants, CGM, 811 
cures auxiliars d'infermeria, CGM, 723 
cursos d'autoocupació, 345 
cursos de gestió, 345 
cursos sobre temes sindicals, 347 

d 
damasquinatge, CGM, 215 
dansa, 212 
dauratge, policromia i repussat, AAOA, 215 
dauratge i policromia artístics, CGM, 215 
decoració, AAOA, 214 
decoració, FPI, 214 
decoració ceramica, CGM, 215 
decoració d'interiors, 214 
delineació artística, AAOA, 214 
delineació d'edificis i obres, FPII, 582 
delineació industrial, FPII, 522 
delineant, FPI, 581 
delineants d'edificis i urbanisme, FPII, 581 
demografia i estudis sobre la població, 312 
demolició, 582 
dentista, 724 
dependent de comerc; al detall, CGM, 341 
dermatologia, 721 
desenvolupament d'aplicacions informatiques, CGS, 481 
desenvolupament d'aptituds mentals, 090 
desenvolupament d'aptituds personals, 090 
desenvolupament de productes en fusteria i moble, CGS, 543 
desenvolupament de productes electronics, CGS, 523 
desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, térmiques i de manutenció, CGS, 521 
desenvolupament de projectes mecanics, CGS, 521 
desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topografiques, CGS, 581 
desenvolupament dellloc de treball, 347 
desenvolupament i aplicació de projectes d'enginyeria civil, CGS, 582 
desenvolupament i aplicació de projectes de la construcció, CGS, 582 
desenvolupament i fabricació de productes ceramics (industrial), CGS, 543 
destil·leria, 541 
dibuix (art), 211 
dibuix publicitari, AAOA, 213 
didactica, 142 
dietética, CGS, 726 
dietética i nutrició, FPII, 726 
diplomat en biblioteconomia i documentació, 322 
diplomat en ciéncies empresarials, 34 
diplomat en ciéncies religioses, 221 
diplomat en educació social, 14 
diplomat en estadística, 462 
diplomat en estudis eclesiastics, 221 
diplomat en estudis empresarials, 34 
diplomat en fisioterapia, 726 
diplomat en gestió i administració pública, 345 
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diplomat en graduat social, 345 
diplomat en infermeria, 723 
diplomat en informatica, 481 
diplomat en logopedia, 726 
diplomat en maquines navals, 525 
diplomat en marina civil, 840 
diplomat en navegació marítima, 840 
diplomat en nutrició humana i dietetica, 726 
diplomat en optica i optometria, 725 
diplomat en podología, 726 
diplomat en radioelectronica naval, 523 
diplomat en relacions laborals, 345 
diplomat en terapia ocupacional, 726 
diplomat en traducció i interpretació, 222 
diplomat en treball social, 762 
diplomat en turisme, 812 
direcció i gestió d'empreses agraries, FPII, 621 
direcció, música, 212 
direcció, teatre, 212 
direcció d'activitats de lleure infantil i juvenil, 761 
direcció de centres de dia pera gent gran, 762 
direcció de centres residencials per a gent gran, 762 
disseny, 214 
disseny assistit per ordinador, 482 
disseny d'alta costura, 214 
disseny d'aparadors, 214 
disseny d' interiors, 214 
disseny d'interiors, AAOA, 214 
disseny d'interiors, FPII, 214 
disseny d 'orfebrería i joieria, AAOA, 214 
disseny de figurins, AAOA, 214 
disseny de joies, 21 5 
disseny de moda, 214 
disseny de mostres estadístiques, 462 
disseny de productes industrials (part artística), 214 
disseny de publicacions, 213 
disseny de roba, 214 
disseny de sistemes informatics, 481 
disseny de tapissos i catifes, C G M, 214 
disseny de textils i moda, AAOA, 214 
disseny en tres dimensions, 214 
disseny estructural d'edificis, 581 
disseny grafic, 213 
disseny grafic, AAOA, 213 
disseny grafic, FPII, 213 
disseny i fabricació de mobles, FPII, 543 
disseny i modelista de bijuteria, AAOA, 214 
disseny i planificació d'arquitectura urbana, 581 
disseny i producció editorial, CGS, 213 
disseny industrial (part artística), 214 
disseny industrial, 521 
disseny textil, FPII, 214 
dissenyador, FPI, 214 
distribució de gas, 522 
documentació, 322 
documentació de museus, 322 
documentació sanitaria, CGS, 322 
drama, 212 
dret, 380 
dret administratiu, 380 
dret laboral, 380 
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dret mercantil, 380 
dret penal, 380 
drets humans, 313 

e 
ebenista, 543 
ebenista, FPII, 543 
ebenisteria artística, CGM, 215 
ecología, 422 
econometría, 314 
economía, 314 
economía domestica, 814 
economía familiar, FPI, 814 
economía internacional, 314 
economía política, 314 1 

economía sociofamiliar, FPII, 814 
edició, 213 
edició d'art, CGS, 213 
educació infantil, CGS, 143 
educació primaria, 01 O 
educació secundaria, 01 O 
educador de persones amb disminució psíquica, FPII, 762 
elaboració d'olis i sucs, CGM, 541 
elaboració de cervesa, 541 
electricitat de l'automobil, 525 
electricitat de l'automobil, FPI, 525 
elaboració de pells i cuirs, 542 
elaboració de productes de cuir, 542 
elaboració de productes lactis, CGM, 541 
elaboració de selles de muntar, 542 
elaboració de vins i altres begudes, CGM, 541 
electricitat, CGM, 522 
electricitat, FPI, 522 
electricitat de vehicles, 525 
electricitat i energía, 522 
electricitat i reparació d'electrodomestics, CGM, 522 
electricitat naval, FPII, 525 
electromecanica de vehicles, CGM, 525 
electromecanica manteniment miner, FPII, 52 
electronic de sistemes, FPII, 523 
electronica, 523 
electronica, FPI, 523 
electronica de comunicacions, FPII, 523 
electronica de control i manteniment, FPII, 523 
electronica de radiodifusió, 523 
electronica industrial, FPII, 523 
elements de jardí, CGS, 214 
emmotllament i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, CGM, 215 
emmotllament i buidatge artístics, 215 
emmotllament i buidatge, 215 
empaperador i pintor, CGM, 582 
encastador, FPI, 21 5 
encastament, CGM, 215 
encastament, CGS, 215 
encreuament de conreus, 621 
energía nuclear, hidraulica i termica, 522 
energía solar, 522 
enfranquir i preparar cal<;at, FPI, 542 
enginyer aeronautic, 525 
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enginyer agrónom, 621 
enginyer de camins, canals i ports, 582 
enginyer de materials, 521 
enginyer en automatica i electrónica industrial, 523 
enginyer en electrónica, 523 
enginyer en geodesia i cartografia, 581 
enginyer en mines, 544 
enginyer en organització industrial, 34 
enginyer en telecomunicacions, 523 
enginyer de forests, 623 
enginyer geóleg, 443 
enginyer industrial, 52 
enginyer informatic, 481 
enginyer naval oceanic, 525 
enginyer químic, 524 
enginyer tecnic aeronautic, 525 
enginyer tecnic aeronautic, especialitat aeromotors, 525 
enginyer tecnic aeronautic, especialitat aeronaus, 525 
enginyer tecnic aeronautic, especialitat aeronavegació, 525 
enginyer tecnic aeronautic, especialitat aeroports, 525 
enginyer tecnic aeronautic, especialitat equips i materials aeroespacials, 525 
enginyer tecnic agrícola, 621 
enginyer tecnic agrícola, especialitat explotacions agropecuaries, 621 
enginyer tecnic agrícola, especialitat explotacions forestals, 623 
enginyer tecnic agrícola, especialitat hortofructicultura i jardineria, 622 
enginyer tecnic agrícola, especialitat indústries agraries i alimentaries, 541 
enginyer tecnic agrícola, especialitat mecanització i construccions rurals, 621 
enginyer tecnic agrícola, especialitat textil, 542 
enginyer tecnic en disseny industrial, 52 
enginyer tecnic en informatica de gestió, 481 
enginyer tecnic en informatica de sistemes, 481 
enginyer tecnic en mines, 544 
enginyer tecnic en mines, especialitat en recursos energetics, combustibles i explotacions, 544 
enginyer tecnic en mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres, 544 
enginyer tecnic en mines, especialitat explotació de mines, 544 
enginyer tecnic en mines, especialitat instal·lacions electromecaniques mineres, 544 
enginyer tecnic en mines, especialitat mineralúrgia i metal·lúrgia, 544 
enginyer tecnic en obres públiques, 582 
enginyer tecnic en obres públiques, especialitat construccions civils, 582 
enginyer tecnic en obres públiques, especialitat hidrologia, 582 
enginyer tecnic en obres públiques, especialitat transports i serveis urbans, 582 
enginyer tecnic en telecomunicacions, 523 
enginyer tecnic en telecomunicacions, especialitat sistemes de telecomunicacions, 523 
enginyer tecnic en telecomunicacions, especialitat sistemes electrónics, 523 
enginyer tecnic en telecomunicacions, especialitat so i imatge, 523 
enginyer tecnic en telecomunicacions, especialitat telematica, 523 
enginyer tecnic en topografia, 581 
enginyer tecnic forestal, 623 
enginyer tecnic forestal, especialitat en explotacions forestals, 623 
enginyer tecnic forestal, especialitat en indústries forestals, 623 
enginyer tecnic industrial, 52 
enginyer tecnic industrial, especialitat electricitat, 522 
enginyer tecnic industrial, especialitat electrónica industrial, 523 
enginyer tecnic industrial, especialitat mecanica, 521 
enginyer tecnic industrial, especialitat química industrial, 524 
enginyer tecnic industrial, especialitat textil, 542 
enginyer tecnic naval, 525 
enginyer tecnic naval, especialitat estructures marítimes, 525 
enginyer tecnic naval, especialitat propulsió i serveis del vaixell, 525 
enginyer tecnic teixits de punt, 542 
enginyeria aeronautica, 525 
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enginyeria biotecnologica, 524 
enginyeria civil, 582 
enginyeria de clavegueram i subministrament d'aigua, 582 
enginyeria de l'automobil, 525 
enginyeria de la climatització, 522 
enginyeria de la construcció, 582 
enginyeria de les excavacions, 582 
enginyeria de mines, 544 
enginyeria de motocicletes, 525 
enginyeria de ports, 582 
enginyeria de processos químics, 524 
enginyeria de vehicles i motors, 525 
enginyeria electrica, 522 
enginyeria electrónica, 523 
enginyeria estructural, 582 
enginyeria marítima, 525 
enginyeria mecanica, 521 
enginyeria metal·lúrgica, 521 
enginyeria naval, 525 
enginyeria química, 524 
enguixar i pintar parets, 582 
enotecnia, CGS, 541 
enotecnia i viticultura, FPII, 541 
enquadernació, FPI, 213 
enquadernació, FPII, 213 
enquadernació artística, AAOA, 213 
enquadernació artística, CGS, 213 
enquadernació i manipulació de paper i cartó, CGM, 213 
enrajolat i alicatat, 582 
enregistrament de dades, 346 
ensenyament militar, 863 
ensenyament militar de formació, 863 
ensenyament militar de perfeccionament, 863 
ensinistrament d'animals, 621 
ensinistrament de gossos, 621 
ensostrador, FPI, 582 
entapissament de vehicles, 525 
entitats d'estalvi, FPII, 343 
entomología, 421 
entrenament de cavalls, 621 
entrenament físic (esports), 813 
envernissament de vehicles, 525 
envernissament en la construcció, 582 
epidemiología, 721 
equips d'informatica, FPII, 523 
equips electronics de consum, CGM, 523 
equips i instal·lacions electrotecniques, CGM, 52 
ergonomía, 862 
esbarjo i oci, 812 
escenografía, disseny d'escenaris, 214 
escorxador i carnisseria xarcuteria, CGM, 541 
escriptura i lectura basica, 080 
escultura, 211 
escura-xemeneies, 814 
esmalt artístic al foc sobre metalls, CGS, 215 
esmaltatge sobre metalls, CGM, 215 
espartería artística, CGM, 215 
esports, 81 3 
estadística, 462 
estampacions i tintatges artístics, CGS, 215 
estetica, 211 
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estetica, eGS, 815 
estetica, FPI, 81 5 
estetica, FPII, 81 5 
estetica personal decorativa, eGM, 815 
estilisme d'indumentaria, eGS, 214 
estilisme de teixits de calada, eGS, 215 
estomatologia, 721 
estres en el treball, 862 
estudi de la Bíblia, 221 
estudi de la cria d'animals, 621 
estudi de les religions, 221 
estudi ,deis substrats del terreny, 621 
estudis d'arquitectura, 581 
estudis d'art, 211 
estudis de defensa, 863 
estudis de la higiene dental i la salut dental pública, 724 
estudis de mercat, 342 
estudis d'enologia, 541 
estudis energetics, 522 
estudis etnics i culturals, 312 
estudis policials, 861 
estudis sobre la vida salvatge, 852 
estudis superiors de disseny, 214 
estudis urbanístics, 581 
etica i moral, 226 
etnologia, 312 
explotació agropecuaria, 621 
explotació agropecuaria, FPII, 621 
explotació de vinyes, 621 
explotació forestal, FPII, 623 
explotació hortifructícola, FPII, 622 
explotació ramadera, 621 
explotacions agraries extensives, eGM, 621 
explotacions agrícoles extensives, FPI, 621 
explotacions agrícoles intensives, FPI, 621 
explotacions agrfcoles intensives, eGM, 621 
explotacions agropecuaries, FPI, 621 
explotacions ramaderes sen se terra, e G M, 621 
explotacions ramaderes sense terra, FPI, 621 
explotacions ramaderes, e G M, 621 
extracció de minerals, 544 
extracció de petroli i gas, 544 
extracció de primeres materies, 544 

f 
fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble, eGM, 543 
fabricació artesana d'instruments musicals, 215 
fabricació d'eines, 521 
fabricació de calc;at, 542 
fabricació de calc;at, FPII, 542 
fabricació de cautxú, 543 
fabricació de fibres sintetiques, 543 
fabricació de lents 6ptiques, 725 
fabricació de mobles, 543 
fabricació de paper, FPII, 543 
fabricació de perruques, 81 5 
fabricació de plastic, 543 
fabricació de productes farmaceutics i afins, eGS, 524 
fabricació de rellotges, 521 
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fabricació de vitrines, 543 
fabricació i disseny de mobles, FPII, 543 
fabricació i processament del paper, 543 
fabricació i transformació de productes de vidre (industrial), CGS, 543 
fabricació i transformació de productes de vidre, CGS, 543 
fabricació industrial de fusteria i moble, CGM, 543 
fabricació mecanica, FPII, 521 
fang, artesanía, 215 
farmacia, 727 
farmacia, CGM, 727 
farmacología, 421 
fertilització del sol, 621 
filat, 542 
filatures, FPII, 542 
filología de les llengües oficials de I'Estat espanyol, 223 
filosofía, 226 
filosofía de l'art, 211 
finances, 343 
física, 441 
física nuclear, 441 
fisiología, 721 
fisioterapia, 726 
floricultura, 622 
floristeria (decoració floral), 215 
floristeria, CGM, 215 
fonda, FPI, 811 
fons de pensions, 343 
forestal, FPI, 623 
forja artística, AAOA, 21 5 
forja artística, CGM, 215 
forja i fosa, FPII, 521 
formació d'instructors de companyies, 146 
formació de dentistes, 724 
formació de directius en gestió, 345 
formació de la tripulació de vol i navegació, 811 
formació de mestres, 144 
formació de metges i doctors, 721 
formació de personal docent, 14 
formació de persones que treballen en biblioteques, 322 
formació de professors d'autoescola, 146 
formació de professors de belles arts, 146 
formació de professors de teatre, música i dansa, 146 
formació de professors de vol (pilotatge), 146 
formació de professors d'educació basica d'adults, 147 
formació de professors d'educació especial, 144 
formació de professors d'educació física, 146 
formació de professors d'educació infantil, 143 
formació de professors d'educació primaria, 144 
formació de professors d'educació secundaria, 145 
formació de recepcionista d'hotel, 811 
formació de recepcionista, 346 
formació del personal de terra (aeroports), 812 
formatgeria i mantegueria, FPII, 541 
formigó armat, FPI, 582 
forneria i pastisseria, CGM, 541 
fosa, CGM, 521 
fosa artística i galvanoplastia, C G M, 21 5 
fosa i emmotllament de metalls, 521 
fosa i soldadura, 521 
fotografía, 213 
fotografía artística, CGS, 213 
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trances, 222 
fred industrial, FPII, 522 
fusta, FPI, 543 
fusta, FPII, 543 
fusteria d'edificis, 582 
futbol, 813 

g 
gallee, 223 
galvanotecnia, FPII, 524 
gemmologia, 443 
generació de potencia electrica, 522 
genetica, 421 
geodesia, 443 
geofísica, 443 
geog rafia, 312 
geografía física, 443 
geografía natural, 443 
geografía social i cultural, 312 
geología, 443 
geometría, 461 
gerontología, 721 
gestió administrativa, CGM, 345 
gestió comercial i marqueting, CGS, 342 
gestió d'almaixeres (sementers) (horticultura), 622 
gestió d'existencies, 341 
gestió d'impostos, 344 
gestió d'ocupació, 345 
gestió de granges, 621 
gestió de la vida salvatge, 852 
gestió de les institucions públiques, 345 
gestió de pares naturals, 852 
gestió del transport, CGS, 345 
gestió deis recursos humans, 345 
gestió formativa, 345 
gestió i conservació de la Terra, 852 
gestió i organització d'empreses agropecuaries, CGS, 621 
gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics, CGS, 852 
gestió logística, 345 
gimnastica, 813 
ginecología, 721 
ginecología i obstetrícia, 721 
govern i administració de serveis comunitaris, FPII, 345 
grafica publicitaria, CGS, 213 
granges d'ovelles, 621 
granges de pollastres, 621 
granges de porcs, 621 
gravat, AAOA, 211 
gravat, FPII, 213 
gravat artístic sobre metal!, CGM, 215 
gravat calcografíe, CGM, 213 
gravat i tecniques d'estampació, AAOA, 213 
gravat i tecniques d'estampació, CGS, 213 
gravats, 211 
grec antic, 222 
guarda forestal, 623 
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guardaespatlles, 861 
guardes de presons, 861 
guies de turisme, 812 
guixaire i escaiolista, CGM, 582 

h 
hematologia, 721 
hidraulica, 521 
hidrogeologia, 443 
hidrología, 443 
higiene bucodental, CGS, 724 
higiene, comunitat, 853 
higiene dental, 724 
higiene dental, FPII, 724 
higiene i manipulació deis aliments, 541 
higiene industrial, 862 
higiene infantil (infermeria), 723 
higiene médica, 723 
hipnoterapia (terapia d'hipnosi), 726 
histología, 721 
historia, 225 
historia de 1 'art, 211 
historia de l'economia, 314 
historia de la ciencia i la tecnología, 225 
historia de la cultura i la literatura, 225 
historia de les religions, 221 
historia del dret, 380 
historia i teoría deis estudis de teatre, cinema, música i dansa, 212 
historia política, 313 
hoquei, 813 
horticultura, 622 
hostesses de congressos, FPII, 811 
hoteleria, 811 
hoteleria, FPII, 811 

• 
1 
il·lustració, CGS, 213 
il·lustració de publicacions, 213 
imatge, CGS, 213 
imatge fotografica, FPII, 213 
imatge i so, 213 
imatge i so, FPI, 213 
imatge peral diagnostic, CGS, 725 
immunologia, 721 
impressió, 213 
impressió, FPI, 213 
impressió, FPII, 213 
impressió en arts grafiques, CGM, 213 
indústria alimentaria, CGS, 541 
indústries agroalimentaries, FPII, 541 
indústries de la fusta, 543 
indústries de l'alimentació, FPII, 541 
indústries de procés de pasta i paper, CGS, 543 
indústries de procés químic, CGS, 524 
indústries de processament d'aliments, 541 
indústries del cal<;at, 542 
indústries lacties, FPI, 541 

88 lnstitut d'Estadfstica de Catalunya-CCED-2000 



indústries textils, 542 
infermer, 723 
infermeria basica, 723 
infermeria dental, 724 
infermeria psiquiatrica, 723 
infermeria veterinaria, 641 
informació en mitjans de comunicació, 321 
informació i comercialització turístiques, CGS, 812 
informatica a nivel! d'usuari, 482 
informatica a nivel! d'usuari, CGS, 482 
informatica de gestió, FPII, 481 
informatica d'empreses, FPII, 481 
informatica empresarial, FPII, 481 
informatica per a desenvolupaments professionals, 481 
informatica superior, 481 
inspecció d'establiments socials, 76 
inspecció de terrenys i cartografia, 581 
inspecció en la construcció, 582 
inspecció mediambiental, 851 
inspecció urbana, 581 
instal·lació de canonades, 582 
instal·lació de protesis, llevat de les dentals, 725 
instal·lació manteniment de línies d'alta tensió, 522 
instal·lació manteniment d'equips de comunicacions, 523 
instal·lació manteniment electromecanic de maquinaria i conducció de línies, CGM, 522 
instal·lació manteniment electromecanic de maquinaria, CGM, 521 
instal·lació reparació d'aire condicionat, 522 
instal·lació reparació de sistemes de calefacció, 522 
instal·lació reparació d'equips de refrigeració, 522 
instal·lacions d'energia solar, FPII, 522 
instal·lacions electrotecniques, CGS, 522 
instal·lacions frigorífiques i de climatització, FPII, 522 
instal·lacions i línies electriques, FPII, 522 
instal·lador basic en la construcció, CGS, 582 
instal·lador de gas en la construcció, CGM, 582 
instrumentació i control, FPII, 523 
instrumentista en sistemes de mesura, FPII, 521 
integració social, CGS, 762 
interpretació, 222 
interpretació del llenguatge de signes, CGS, 223 
introducció a la construcció, CGS, 582 
inversions i finances, 343 
investigació i avaluació educativa, 142 
investigació operativa, 461 
ioga, 090 

• 
J 
jardineria, 622 
jardineria, CGM, 622 
jardineria, FPII, 622 
jardins d'infancia, FPI, 761 
jardins d'infancia, FPII, 761 
joieria artesanal, 215 
joieria artística, CGS, 215 
joieria i bijuteria, FPI, 21 5 
jurisprudencia, 380 
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1 
laboratori, CGM, 524 
laboratori, FPII, 524 
laboratori de diagnostic clínic, CGS, 725 
laboratori d'imatge, CGM, 213 
laminació del metall, 521 
lampisteria, FPI, 582 
lampisteria, FPII, 582 
lampisteria i ajustament de canonades, 582 
lectura i escriptura basica, 080 
limnologia, 421 
lingüística de les llengües estrangeres, 222 
lingüística de les llengües oficials de I'Estat espanyol, 223 
litografia, 211 
llar, FPI, 814 
llatí, 222 
llenguatges de programació (Visual Basic, C++ i altres), 481 
llenguatge de signes, 223 
llengües estrangeres, 222 
llengües i dialectes de I'Estat espanyol, 223 
llengües mortes, 222 
llevador, 723 
llicenciat en administració i direcció d'empreses, 345 
llicenciat en antropologia social i cultural, 312 
llicenciat en belles arts, 211 
llicenciat en biologia, 421 
llicenciat en bioquímica, 421 
llicenciat en ciencia i tecnologia deis aliments, 541 
llicenciat en ciencies actuarials i financeres, 462 
llicenciat en ciencies ambientals, 851 
llicenciat en ciencies de la imatge i so, 213 
llicenciat en ciencies de la informació, 321 
llicenciat en ciencies de l'activitat física i de l'esport, 813 
llicenciat en ciencies de l'educació, 142 
llicenciat en ciencies del mar, 443 
llicenciat en ciencies economiques i empresarials, 34 
llicenciat en ciencies i tecniques estadístiques, 462 
llicenciat en ciencies polítiques i de I'Administració, 313 
llicenciat en ciencies polítiques i sociologia, 31 
llicenciat en ciencies polítiques, 313 
llicenciat en ciencies religioses, 221 
llicenciat en ciencies socials, 34 
llicenciat en comunicació audiovisual, 213 
llicenciat en documentació, 322 
llicenciat en dret, 380 
llicenciat en dret canonic, 380 
llicenciat en economia, 314 
llicenciat en educació física, 813 
llicenciat en enologia, 541 
llicenciat en estudis eclesiastics, 221 
llicenciat en farmacia, 727 
llicenciat en filologia, 22 
llicenciat en filologia alemanya, 222 
llicenciat en filologia anglesa, 222 
llicenciat en filologia arab, 222 
llicenciat en filologia basca, 223 
llicenciat en filologia catalana, 223 
llicenciat en filologia classica, 222 
llicenciat en filologia eslava, 222 
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llicenciat en filologia francesa, 222 
llicenciat en filologia gallega, 223 
llicenciat en filologia hebrea, 222 
llicenciat en filologia hisp2mica, 223 
llicenciat en filologia italiana, 222 
llicenciat en filologia portuguesa, 222 
llicenciat en filologia romanica, 222 
llicenciat en filosofia, 226 
llicenciat en filosofia i lletres, 226 
llicenciat en física, 441 
llicenciat en geografia, 312 
llicenciat en geografia i historia, 22 
llicenciat en geologia, 443 
llicenciat en historia, 225 
llicenciat en historia de l'art, 211 
llicenciat en historia i ciéncies de la música, 212 
llicenciat en humanitats, 22 
llicenciat en informatica, 481 
llicenciat en investigació i técniques de mercat, 342 
llicenciat en lingüística, 22 
llicenciat en maquines navals, 525 
llicenciat en marina civil, 840 
llicenciat en matematiques, 461 
llicenciat en medicina, 721 
llicenciat en nautica i transports marítims, 840 
llicenciat en odontologia, 724 
llicenciat en pedagogia, 142 
llicenciat en periodisme, 321 
llicenciat en psicologia, 311 
llicenciat en psicopedagogia, 142 
llicenciat en publicitat i relacions públiques, 342 
llicenciat en química, 442 
llicenciat en radioelectronica naval, 523 
llicenciat en sociologia, 312 
llicenciat en teologia, 221 
llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, 22 
llicenciat en traducció i interpretació, 222 
llicenciat en veterinaria, 641 
logica, 226 
logopedia, 726 
loteries i apostes, 812 

m 
marbrista pedrer, CGS, 544 
mac;oneria i paredat, 582 
maduració i emmagatzematge de vi, 541 
magatzems i gestió d'existéncies, FPII, 341 
majordom, 814 
maltractaments familiars, 762 
manicura, 81 5 
manipulació i higiene deis aliments, 541 
manteniment aeromecanic, CGS, 525 
manteniment d'avionica, CGS, 525 
manteniment d'edificis, 582 
manteniment d'equips industrials, CGS, 52 
manteniment de cavalls de curses, 621 
manteniment de la gespa i terrenys d'esports, 622 
manteniment de maquines de confecció, FPII, 521 
manteniment de maquines i equips de construcció d'obres, FPII, 525 
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manteniment de mitjans audiovisuals, FPII, 523 
manteniment de mitjans de radio i televisió, FPII, 523 
manteniment electric i electrónic, FPII, 522 
manteniment electromecanic, FPII, 522 
manteniment ferroviari, CGM, 521 
manteniment i creació de pares i jardins, 622 
manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés, CGS, 522 
manteniment i operació de maquines, CGM, 521 
manteniment mecanic, FPII, 521 
manufactura de paper i feltre, CGM, 543 
manyeria i reparació de caixes de seguretat, 521 
maquetació en mitjans de comunicació, 213 
maquetisme i modelisme, 214 
maquillatge, 81 5 
maquinaria, 521 
maquinaria pera tornejament i treball de la fusta, 543 
maquines, FPI, 521 
maquines eines, FPII, 521 
maquines electriques, FPII, 52 
maquines fixes i móbils, FPI, 521 
marqueting, 342 
marqueting, FPII, 342 
marroquineria i calc;at, 542 
marxandatge, 342 
massatge (bellesa), 81 5 
massatges medies, 726 
matematiques, 461 
matriceria, ceramica i modelisme, 21 5 
matriceria i motiles, FPII, 521 
mecanic d'armes, FPII, 521 
mecanic d'helicópters, FPII, 525 
mecanica agrícola, FPI, 525 
mecanica d'aeronaus, FPI, 525 
mecanica de l'automóbil, FPI, 525 
mecanica de maquinaria agrícola, 525 
mecanica de motocicletes, 525 
mecanica de precisió, 521 
mecanica de vehicles, 525 
mecanica i electricitat de l'automóbil, FPII, 525 
mecanica naval, FPII, 525 
mecanica, 525 
mecanica, FPI, 521 
mecanització agraria, FPII, 621 
mecanització, CGM, 521 
mecanografia, 346 
medicina, 721 
medicina forense, 721 
medicina general, 721 
medicina homeopatica, 721 
medicina interna, 721 
medicina naturista (naturópata), 721 
medicina nuclear, FPII, 725 
medicina social i preventiva, 721 
medicina veterinaria, 641 
mestre d'aixa, CGM, 525 
mestre, especialitat audició i llenguatge, 144 
mestre, especialitat educació especial, 144 
mestre, especialitat educació física, 146 
mestre, especialitat educació infantil, 143 
mestre, especialitat educació musical, 146 
mestre, especialitat educació primaria, 144 
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mestre, especialitat !lengua estrangera, 146 
metal·lització i forja, AAOA, 215 
metal·lúrgia, 521 
metal·lúrgia, FPII, 521 
metal·lúrgia pera la construcció, 582 
meteorología, 443 
metodes d'hivernacles, 622 
metodología de l'educació no presencial, 142 
microbiología, 421 
micromecanica, 521 
micromecanica de maquines i eines, FPII, 521 
micromecanica d'instruments, FPII, 521 
micromecanica i rellotgeria, FPII, 521 
miner exterior, FPI, 544 
miner pedrer, FPI, 544 
mineralogía, 443 
mineria del carbó, 544 
mineria i extracció, 544 
miniatures, 211 
mitjans audiovisuals, FPII, 213 
mitjans de comunicació de massa, redacció deis continguts, 321 
mobiliari, CGS, 214 
moblament, CGS, 214 
moda, 212 
moda i confecció, FPI, 542 
modelisme d'indumentaria, CGS, 214 
modelisme i maquetisme, CGS, 214 
modelisme i matriceria ceramica, CGS, 215 
modelisme industrial, e GS, 214 
modelista de fosa, FPII, 521 
modelista patronista tallador, FPI, 542 
models i fosa, FPII, 521 
models, formació, 212 
modista, 21 5 
molinería i indústries cerealistes, CGM, 541 
monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil, 761 
mosaics, CGS, 215 
motiles i reproduccions ceramics, CGM, 215 
muntatge i construcció de maquinaria, FPII, 521 
muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor, CGM, 522 
muntatge i manteniment d'instal·lacions electriques i d'edificis, CGM, 522 
muntatge i manteniment d'instal·lacions electriques, CGM, 522 
muntatges metal·lics i utillatges, FPII, 521 
museologia, 225 
música, 212 

n 
navegació de cabotatge, FPII, 840 
navegació i vol, pilotatge de vaixells i d'aeronaus, 840 
navegació, pesca i transport marftim, CGS, 624 
necessitats deis clients, 347 
neteja d'oficines i edificis, 814 
neteja de carrers, 853 
neteja de cases, oficines, 814 
neteja en sec, 814 
neurología, 721 
normes d'higiene en aliments, aigua i similars, 853 
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notaries, 380 
nutrició, 726 
nutrició i dietética, 726 
nutrició i dietética, FPII, 726 

o 
obres de formigó, CGM, 582 
obres de la construcció, CGM, 582 
obres i vies, FPII, 582 
oceanografia, 443 
oci i turisme, 812 
odontologia, 724 
ofimatica, 482 
ofimatica, CGM, 346 
oftalmologia, 721 
oncologia, 721 
operació, control i manteniment de maquines i instal·lacions del vaixell, CGM, 521 
operació i manteniment de maquinaria de construcció, CGM, 521 
operacions a radio i televisió, FPII, 213 
operacions d'ennobliment textil, CGM, 542 
operacions de cultiu aqüícola, CGM, 624 
operacions de fabricació de productes ceramics, CGM, 543 
operacions de fabricació de productes farmacéutics, CGM, 524 
operacions de fabricació de vidre i transformats, CGM, 543 
operacions de fabricació de vidre, CGM, 543 
operacions de plantes i maquines (processament), 524 
operacions de procés de pasta i paper, CGM, 543 
operacions de procés en planta química, CGM, 524 
operacions de transformació de plastics, CGM, 543 
operacions de transformació de plastics i cautxú, CGM, 543 
ope~dordecame~,213 
operador de centraleta, 346 
operador de laboratori (tecnologies de laboratoris medies), FPI, 725 
operador de planta química, FPI, 524 
operador de quadres i automatismes, FPII, 523 
operari d'activitats forestals, CGS, 623 
operari d'instal·lacions electriques de baixa tensió, CGS, 522 
operari de conreus fructícoles, C G M, 621 
operari de conreus hortícoles, CGM, 622 
operari de conreus, vivers, jardins i activitat forestal, CGM, 622 
operari de la pedra, CGM, 544 
operari de lampisteria, CGS, 582 
operari de poliéster i fibra de vidre, CGM, 543 
operari de treballs de paleta, CGM, 582 
operari de viticultura i elaboració de vins, CGM, 622 
óptica, 441 
óptica, FPI, 441 
óptica d'ullera, CGS, 725 
óptica electrónica (tecnologia medica), FPII, 725 
óptica geométrica (tecnologia medica), FPII, 725 
óptica i prótesis oculars (tecnologia medica), FPII, 725 
optometria, 725 
orfebreria i argenteria artístiques, CGS, 215 
orfebreria, 21 5 
organització del treball, 347 
organització personal, 090 
ornamentació islamica, CGM, 215 
ornitologia, 421 
ortesis i prótesis, CGS, 725 
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ortodoncia, 724 
osteopatia, 721 

p 
paleontologia, 443 
panificació i rebosteria, C G M, 541 
paranys i cac;a, 623 
parasitologia, 421 
paredat i mac;oneria, 582 
parlar en públic, 090 
passamaneria, CGM, 215 
pastisseria, 541 
pastisseria i forneria, CGM, 541 
patologia, 721 
patronatge, CGS, 542 
paviments i revestiments ceramics, CGS, 215 
pedagogia, 142 
pediatria, 721 
pedicura, 81 5 
pedra i marbre, FPI, 544 
pelleteria, 542 
pensament positiu, 090 
periodisme, 321 
periodisme de radio i televisió, 321 
perruqueria, 815 
perruqueria, CGM, 815 
perruqueria, FPI, 81 5 
perruqueria, FPII, 815 
pesca, 624 
pesca en alta mar, 624 
pesca i transport marftim, CGM, 624 
pesca marítima, FPII, 624 
petrologia, 443 
pilot de transport de línia aeria, 840 
pilotatge d'aeronaus, 840 
pilotatge de vaixells, 840 
pintor i empaperador, CGM, 582 
pintura (art), 211 
pintura de vehicles, 525 
pintura decorativa, FPI, 582 
pintura decorativa, FPII, 582 
pintura en la construcció, FPI, 582 
pintura i xapa, FPI, 525 
pintura sobre vidre, CGM, 215 
planejament de ciutats i del paisatge, 581 
planejament de la carrera personal, 090 
planejament de les ciutats, 581 
planejament i disseny d'arquitectura urbana, 581 
planejament urba, 581 
plans d'obra i realització, CGS, 582 
plantació de vegetals, 621 
plastics i cautxú, CGS, 543 
policromia i dauratge artístics, 21 5 
policromia, repussat i dauratge, AAOA, 21 5 
política social, 762 
polítiques, 313 
pont i coberta de pesca, FPI, 840 
portlandista, FPI, 582 
posada en escena, teatre, 212 
practica en lleis, 380 
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practiques socials, treball social, 762 
preimpressió en arts grafiques, CGM, 213 
preparació d'aliments, 541 
preparar i enfranquir calc;at, FPI, 542 
prevenció de riscos laborals, 862 
procediments de joieria artística, CGM, 215 
procediments del vidre en calent, CGM, 215 
procediments del vid re en fred, C G M, 215 
procediments d'orfebreria i argenteria artístiques, CGM, 215 
processament d'aliments i begudes, 541 
processament d'escombraries i aigües residuals, 853 
processament de carn, 541 
processament de peix, 541 
processament de pells i cuirs, 542 
processament de petroli, gas i petroquímica, 524 
processament de productes lactis, 541 
processament de tabac, 541 
processament electronic de dades, 481 
processament i fabricació del paper, 543 
processos d'ennobliment textil, CGS, 542 
processos de confecció industrial, CGS, 542 
processos de laminatge, 521 
processos grafics, 213 
processos químics, 524 
processos textils de filatura i teixidura de calada, CGS, 542 
processos textils de filatura i teixidura de punt, CGS, 542 
processos textils de teixidura, CGS, 542 
producció d'acer, 521 
producció d'audiovisuals, radio i espectables, CGS, 213 
producció agrícola, 621 
producció aqüfcola, CGS, 624 
producció artesana, 21 5 
producció de cereals, 621 
producció de filatura i teixidura de calada, CGM, 542 
producció de formatge, 541 
producció de fruita, 621 
producció de fusta i moble, CGS, 543 
producció de música enregistrada, 213 
producció de pel·lícules, 213 
producció de plantes ornamentals, 622 
producció de programes de radio i televisió, FPII, 213 
producció de radio i televisió, 213 
producció de teixits de punt, CGM, 542 
producció de vi, 541 
producció de vidre, 543 
producció en granges, 621 
producció en horts, 621 
producció en indústries d'arts grafiques, CGS, 213 
producció en indústries de la confecció, FPII, 542 
producció i disseny editorial, 213 
producció i reparació de bicicletes, 525 
producció industrial de diamants, 543 
producció industrial de pa i farina, 541 
producció per fosa i pulvimetal·lúrgia, CGS, 521 
producció per mecanització, CGS, 521 
professor d'educació general basica (EGB), 144 
programació d'ordinadors, 481 
programador d'aplicacions de gestió, FPII, 481 
programador de gestió administativa, FPII, 481 
programari per a composició de publicacions, ús, 482 
programari pera fulls de calcul, ús, 482 
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programari per a processament de dades, ús, 482 
programari per a processament de textos, ús, 482 
programes basics, 01 O 
programes d'aire condicionat, 522 
programes d'alfabetizació i d'aritmetica, 080 
programes d'assistencia en laboratori, 524 
programes d'atenció de la salut, 723 
programes d'autoconfian<;a, 090 
programes d'autoestima, 090 
programes d'hotels i restaurants, 811 
programes d'orientació de la vida, 090 
programes d'utilització de centraletes, 346 
programes de biblioteques, 322 
programes de cerca de treball, 090 
programes de comunicacions (aire, ferrocarril, carretera i similars), 840 
programes de conducció, 840 
programes de cuiners de restaurants, 811 
programes de dietética, 726 
programes de duanes, 861 
programes de la indústria textil, 542 
programes de neteja, 814 
programes de refrigeració, 522 
programes de secretariat en informatica, 346 
programes de secretariat en llengües estrangeres, 346 
programes de serveis de xarxes telefoniques, 523 
programes de transport, 840 
programes educatius per tripular vaixells de pesca, 624 
programes energetics, 522 
programes generals, 01 O 
programes generals de secretariat, 346 
programes paramedics, 726 
programes pera l'ofici de mecanic, 521 
programes pera arbitres i jutges esportius, 813 
programes pera entrenadors esportius, 813 
programes per a joves (treball social), 761 
programes per a sistemes de calefacció, 522 
programes per a sistemes electrics, 522 
programes tecnics de laboratori, 524 
programes tecnics del sol i de l'aigua, agricultura, 621 
projectes i direcció d'obres de decoració, CGS, 214 
protecció contra incendis, 861 
protecció de la propietat i les persones, 861 
prótesis auditives, 725 
prótesis de lents optiques, 725 
prótesis dentals de laboratori, FPII, 724 
prótesis dentals, CGS, 724 
prótesis oculars i óptica (tecnologia medica), FPII, 725 
prótesis ortopediques, 725 
psicoanalisi, 311 
psicologia, 311 
psicologia i desenvolupament infantil, 311 
psicoterapia, 311 
psiquiatria, 721 
psiquiatria, FPI, 721 
publicitat, 342 
publicitat, FPII, 342 
puntes, CGM, 215 
puntes artístiques, CGS, 215 
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q 
qufmica ambiental, CGS, 524 
qufmica analftica, 442 
qufmica, artificier polvorista, FPII, 524 
qufmica de laboratori, FPII, 524 
qufmica industrial, FPII, 524 
qufmica, 442 
quiropractic, 726 

r 
radio, FPI, 523 
radiodiagnostic, FPII, 725 
radiografies, 725 
radiotelefonia naval, FPII, 523 
radioterapia, 725 
radioterapia, CGS, 725 
radioterapia, FPII, 725 
realització d'audiovisuals i espectacles, CGS, 213 
realització de programes de radio i televisió, FPII, 213 
realització i plans d'obres, CGS, 582 
rebosteria i panificació, 541 
rebosters i brodats, 21 5 
reciclatge, 851 
recollida d'escombraries, 853 
refinació de petroli, 524 
reflexologia, 726 
regidoria de pisos, FPI, 345 
rehabilitació, 726 
relacions industrials, 347 
relacions internacionals, 313 
relacions públiques, 342 
relacions públiques, FPII, 342 
religió, 221 
reparació d'aeronaus, 525 
reparació d'edificis, 582 
reparació d'ordinadors, 523 
reparació de cal<;at i productes de pell, 542 
reparació de radio i televisió, 523 
reparació de sistemes electrics, 522 
reparació de vaixells, 525 
reparació de vehicles, 525 
reparació i afinació d'instruments musicals, 215 
reparació i producció de bicicletes, 525 
representant de vendes, 341 
reproducció animal (ciencia), 641 
reproducció fotomecanica, FPI, 213 
reproducció fotomecariica, FPII, 213 
reproducció grafica, 213 
reproduccions i motiles ceramics, 215 
repussat, AAOA, 21 5 
responsable de centres residencials d'acció educativa i deis centres d'acolliment, 76 
responsable de centres residencials d'atenció a persones amb toxicomanies, 76 
restauració, CGS, 811 
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restauració i conservació de béns culturals, 211 
restaurants, 811 
revestiments i paviments ceramics, 21 5 
revestiments murals, CGM, 215 
robotica, 523 

S 
sabater encunyador, FPt 542 
salut ambiental, CGS, 72 
salut i seguretat en el treball, 862 
salut pública i treball social, 76 
sanejament en la construcció, 582 
sargit domestic, 814 
sastreria, 542 
sastreria i modisteria, FPit 542 
secretariat CGS, 346 
secretariat, FPI, 346 
secretariat FPII, 346 
secretariat, 346 
secretariat bilingüe de direcció, FPit 346 
secretariat executiu de direcció, FPII, 346 
seguretat civit 861 
seguretat personal, 861 
seguretat pública, 861 
semantica de les llengües estrangeres, 222 
semantica de les llengües oficials de I'Estat espanyol, 223 
serigrafia artística, CGM, 213 
servei d'allotjament 811 
servei d'ambulancies, 725 
servei d' apats, 811 
servei de bar, 811 
serveis a bord d'aviació comercial, FPII, 811 
serveis al consumidor, CGS, 341 
serveis al consumidor, 341 
serveis antirobatori, 861 
serveis auxiliars d'oficina, CGS, 346 
serveis d 'agencia de viatges, 812 
serveis d'equipament electronic, 523 
serveis d'hotel, 811 
serveis de bellesa, 81 5 
serveis de cambrers i hostesses, 811 
serveis de cosmética, 81 5 
serveis de menjars, 811 
serveis de restaurant i bar, CGM, 811 
serveis de salut mental, 726 
serveis de secretariat i administratius, 346 
serveis de seguretat, 861 
serveis de subministrament d'aigua, 853 
serveis de terra d'aviació comercial, FPII, 812 
serveis de transport, 840 
serveis de viatges, 812 
serveis domestics, 814 
serveis en hoteleria, FPI, 811 
serveis funeraris i mortuoris, 814 
serveis gerontologics, 723 
serveis pera joves, 761 
serveis postals, 840 
serveis sanitaris a la comunitat 853 
siderometal·lúrgica, mineria, FPII, 544 
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silvicultura, 623 
sismología, 443 
sistema d'emmagatzematge, 341 
sistemes de comunicacions, 523 
sistemes de regulació i control automatics, CGS, 523 
sistemes de telecomunicació i informatics, CGS, 523 
sistemes operatius, 481 
so, CGS, 213 
sobreestants, FPII, 582 
sociología, 312 
soldadura, FPII, 521 
soldadura, 521 
soldadura i calderería, CGM, 543 
subhastes, 341 
subministrament d'aigua i enginyeria del clavegueram, 582 
supervisió de pedreres, 544 
supervisió i control de maquines i instal·lació del vaixell, CGS, 525 
suport en situacions de crisis personals, 762 

t 
talla artística en fusta, C G M, 21 5 
talla artística en pedra, CGM, 215 
talla de la pedra, 543 
talla del diamant i de les gemmes, 543 
talla en fusta, 21 5 
talla en fusta, AAOA, 21 5 
talla en pedra, 21 5 
talla en pedra, AAOA, 21 5 
tancaments (llevat deis d'edificis), 543 
tancaments d'edificis, 582 
tapisseria, 542 
tapissos i catifes, CGM, 215 
taquigrafía, 346 
teatre, 212 
técnic d'empreses i activitats turístiques, 812 
técnic en manteniment d'aeronaus, FPII, 525 
técnic operador de manteniment miner, FPII, 544 
técniques audiovisuals, 213 
técniques d'argumentació, 090 
técniques d'irrigació, 621 
técniques de fertilització, 621 
técniques de productes forestals, 623 
técniques de so, 213 
técniques en mitjans de comunicació, 213 
técniques i habilitats en un determinat esport, 813 
técniques téxtils, 542 
tecnología bioquímica, 524 
tecnología d'ajuda a l'audició, 725 
tecnología de la construcció, 582 
tecnología de la fusta, 543 
tecnología de laboratoris dentals, 724 
tecnología de laboratoris, 524 
tecnología de mines, 544 
tecnología de prevenció d'incendis, 861 
tecnología de processament de dades, 523 
tecnología de processos químics i bioquímics, 524 
tecnología de protecció mediambiental, 851 
tecnología de prótesis, 725 
tecnología de telecomunicacions, 523 
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tecnologia deis minerals, 544 
tecnologia dental, 724 
tecnologia digital, 523 
tecnologia ecologica, 851 
tecnologia en medicina, 725 
tecnologia i ciencia del mar, 624 
tecnologia i ciencia deis aliments, 541 
tecnologia i control mediambiental, 851 
tecnologia médica, 725 
tecnologia metal·lúrgica, 521 
tecnologies de diagnosi médica i tractament, 725 
tecnologies de la medicina forense, 725 
tecnologies de laboratoris medies, 725 
tecnologies de medicina nuclear, 725 
tecnologies de navegació, 840 
tecnologies de radiologia, 725 
tecnologies de raigs X (médica), 725 
tecnologies de xarxes, 523 
teixidura en baix llic,;:, CGM, 215 
teixidura (industrial), 542 
teixit de punt, CGM, 215 
teixits artístics, AAOA, 21 5 
teixits en baix llic,;:, CGS, 215 
teixits, FPII, 542 
tenidoria de llibres, 344 
tintatges i estampacions artfstics, 215 
teologia, 221 
teoria de la probabilitat, 462 
teoria de l'art, 211 
teoria de les finances, 343 
teoria social aplicada, 762 
terapia de grup, 311 
terapia i rehabilitació, 726 
terapia ocupacional, 726 
terrissa, GGM, 215 
terrisseria, CGM, 215 
textil, FPI, 542 
textil, roba i calc,;:at, 542 
tissatge i confecció industrial, FPII, 542 
títol superior d' art dramatic, 212 
títol superior de cant, 212 
títol superior de música i dansa, 212 
topografia, 581 
topografia, FPII, 581 
toxicologia, 421 
trac,;:ador naval, FPII, 525 
tractaments de bellesa, 81 5 
tractaments per aprimar-se i control de pes, 815 
tractaments superficials i térmics, C G M, 521 
traducció, 222 
transformació de fusta i suro, CGM, 543 
transformació i fabricació de productes de vidre (industrial), 543 
transformació i fabricació de productes de vidre, 543 
transport (logística) i comer<,;: exterior, FPII, 345 
treball del ciment, 582 
treball del vidre (industrial), 543 
treball d'oficina, 346 
treball en equip, 090 
treball policial, 861 
treball social, 762 
treballador familiar, 762 
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treballs de canya i bambú, 543 
treballs de paleta, 582 
treballs de paleta, FPI, 582 
treballs domestics, 814 
treballs forestals i de conservació del medi natural, CGM, 623 
tricotar (industrial), 542 
turisme i viatges, 812 

u 
urologia, 721 
ús d'aplicacions informatiques, 482 
ús d'lnternet, 482 
utillatges i muntatges metal·lics, FPII, 521 

V 
vaixells de fusta, 525 
valoració, proves i mesura de l'educació, 142 
vehicles de motor, vaixells i aeronaus, 525 
vendes a l'engros i al detall, 341 
vendes al detall, 341 
vendes en el sector immobiliari, 341 
vendes i compres, 341 
vendes per telefon, 341 
ventalleria, CGM, 215 
ventilació d'edificis, 582 
veterinaria, 641 
viatges, turisme i oci, 812 
viatges i turisme, 812 
vidre industrial, FPI, 543 
vidrier en neó, CGS, 543 
vitralls artístics, CGS, 215 
vidrieres, AAOA, 21 5 
vies i obres, FPII, 582 
vigilancia de boscos, 623 
virologia, 421 
viticultura, 621 
viticultura, CGM, 621 
viticultura i enotecnia, FPII, 541 
vulcanologia, 443 

X 
xapa i pintura, FPI, 525 
xapista de l'automobil, FPI, 525 
xapista, 525 

z 
zelador, 723 
zoologia, 421 
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Tercera part. Classificació del nivell de formació de la CCED-2000 





1. Característiques específiques 

La Classificació del nivell de formació de la Classificacíó catalana d'educacíó 2000 (CCED-2000) és una 
aplicació de la Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000, per tant, ambdues 
estructures són molt similars i només presenten algunes diferencies. En aquest apartat es presenta 
!'estructura d'aquesta classificació, les notes explicatives, així com uns índexs que faciliten la seva 
utilització. Aquesta classificació és d'ús obligatori a tata la documentació administrativa derivada de 
l'activitat de les administracions públiques catalanes, a l'hora de codificar informació estadística on el 
nivell de formació constitueixi la unitat basica d'analisi. 

A continuació s'analitzen les diferencies entre aquestes dues classificacions: 

Diferencies en relació amb els programes educatius 

En la Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000 només s'inclouen els programes 
educatius que s'imparteixen actualment. Com ara el batxillerat elemental (que s'impartia als anys 60) que 
no s'ha considerat a efectes d'aquesta classificació, ja que actualment no es cursa aquest programa 
educatiu. 

Pel que fa a la Classificació del nivell de formació de la CCED-2000 cal tenir en compte els programes 
educatius més importants impartits en tates les epoques, ja que es necessita tenir una visió histórica i dur 
a terme la comparabilitat entre programes educatius que pertanyin a sistemes educatius de diferents 
períodes. Per establir les relacions entre aquests programes educatius de diferents períodes, s'han utilitzat 
les equivalencies i criteris que les autoritats academiques i laborals han establert pera aquests efectes. 
A més també cal tenir en compte que hi ha alguns programes educatius que no són considerats a efectes 
de determinar el nivell de formació, com ara els de la categoría M Programes de formacíó que no 
requereixen formació académica, que sf que es consideren en la Classificació de programes per nivells 
educatius de la CCED-2000. 

Diferencies entre les estructures 

a) Educació infantil 

El primer nivell considerat, pel que fa al nivell de formació, és el d'educació primaria. L'educació infantil no 
es considera a efectes del nivell de formació, a causa de les seves característiques, com ara l'edat deis 
participants i el tipus de formació que reben. 

b) Ensenyament de grau elemental de música i dansa 

Els programes educatius del grau elemental de música i dansa no es consideren a efectes de la 
determinació del nivell de formació, tot i que aquests programes estan classificats en la categoría de 
l'educació primaria i, en conseqüencia, qualsevol persona que els finalitzi haura de saber llegir i escriure, i, 
per tant, com a mínim es classificara en la categoría B Educacíó primaria, la qual cosa no fara variar el 
nivell de formació de la persona. 

e) Ensenyament de les escales oficials d'idiomes 

Els ensenyaments de les escales oficials d'idiomes no es consideren a efectes de la determinació del nivell 
de formació, tot i que aquests programes educatius estan classificats en la categoría F Segona etapa 
d'educació secundaria i, en conseqüencia, qualsevol persona que els finalitzi haura de tenir, com a mínim, 
el batxillerat, la qual cosa no fara variar el nivell de formació de la persona. 

d) Programes que requereixin una titulació universitaria 

Els programes del grup 57 Programes de postgrau impartits per les universitats o altres institucions i els 
programes del grup 58 Programes de formacíó i insercíó laboral que requereixen una titulacíó universitaria 
no es consideren a efectes de determinació del nivell de formació, ates que són programes intermedis 
entre els ensenyaments universitaris de primer i segon cicle (!licenciatura, enginyeria i arquitectura) i el 
doctorat universitari. 
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e) Programes de formació per als quals no s'especifica el requisit de formació académica 

Aquests programes educatius tampoc s'han considerat per a la determinació del nivell de formació, ates 
que són programes que no compleixen una serie de requisits suficients per establir que una persona que 
ha finalitzat un d'aquests programes canvi'i el seu nivell educatiu. 

f) Analfabets 

La categoria d'analfabets és propia de la Classificació del nivell de formació de la CCED-2000 i no hi és en 
la Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000. En aquesta categoria es classifiquen 
aquelles persones que no han cursat cap programa educatiu. 

Característiques especials del nivell de formació 
Hi ha alguns grups considerats en la Classificació del nivell de formació de la CCED-2000 en els quals 
l'adquisició d'aquest nivell no es correspon exactament amb la finalització d'un determinat programa 
educatiu. Els casos més significatius són els següents: 

g) Educació obligatoria 

Actualment, fins a l'edat de 16 anys l'educació és obligatoria, pero no sempre ha estat així i la 
comparabilitat entre les diferents epoques en aquests nivells és especialment complicada. Per aquest fet es 
traben diferencies entre la Classificació de programes per nivells educatius de la CCED-2000 i la seva 
aplicació Classificació del nivell de formació de la CCED-2000 per als nivells B Educacíó primaria i D 
Primera etapa d'educacíó secundaria. 

h) Programes de formació i inserció laboral 

S'han creat unes categories per als programes de formació i inserció laborals, i perqué aquests es 
considerin a efectes de la determinació del nivell de formació han de tenir una durada superior a 300 
hores. 

i) Persones que tinguin tres cursos acabats o bé el seu equivalent en credits d'una !licenciatura 
universitaria 

Si bé no hi ha una categoria o grup en la Classificació deis programes per nivells educatius de la CCED-
2000 per incloure aquestes persones, ates que no es correspon amb un programa educatiu complet, sinó 
només amb una part d'aquest, és cert que les persones que compleixen aquesta condició constitueixen 
una categoria especial en el món laboral, i que cal que sigui considerada a efectes del tractament del nivell 
de formació de la població. 
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2. Estructura 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és el resultat de l'adaptació a la llengua catalana 
de la Clasificación nacional de educación 2000 (CNED-2000), elaborada per !'Instituto Nacional de 
Estadística (INE), i que fou aprovada pel Reial decret 269/2000, de 25 de febrer del 2000. En aquest sentit, 
els comentaris sobre !'estructura i els criteris de la classificació estadística esmentada que s'efectuen són 
plenament vigents per a aquesta traducció adaptada. En aquest apartat es presenta !'estructura de la 
Classificació del nivell de formació de la CCED-2000. 

Z Analfabets 

80 Analfabets 

B Educació primaria 
11 Estudis primaris incomplets 
12 Estudis primaris complets 

e Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una 
titulació academica de primera etapa de secundaria (més de 300 hores) 

21 Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació académica de 
primera etapa de secundaria (més de 300 hores) 

D Primera etapa d'educació secundaria 
22 Primera etapa d'educació secundaria sense títol 
23 Primera etapa d'educació secundaria amb títol 

E Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores) 

31 Ensenyaments pera la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris 
de primera etapa (més de 300 hores) 

F Segona etapa d'educació secundaria 
32 Ensenyaments de batxillerat 
33 Ensenyaments de grau mitja de formació professional específica, arts plastiques disseny, 

esportives 
34 Ensenyaments de grau mitja de música i dansa 

G Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores) 

41 Ensenyaments pera la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris 
de segona etapa (més de 300 hores) 

H Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, 
arts plastiques i disseny, i esportives 

51 Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plastiques i 
disseny, i esportives 
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Altres ensenyaments de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat 

52 Títols propis de les universitats i altres ensenyaments que requereixen el títol de batxillerat (2 anys i 
més) 

53 Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una formació professional de 
grau superior (més de 300 hores) 

J Ensenyament universitari de primer i segon cicle 

54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents, o persones que hagin aprovat 3 cursos 
complets d'una !licenciatura o credits equivalents 

55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents 

K Estudis oficials d'especialització professional 

56 Estudis oficials d'especialització professional 

L Ensenyament universitari de tercer cicle 

61 Doctorat universitari 
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3. Notes explicatives 

Les notes explicatives de la Classificació del nivel! de formació de la CCED-2000 que es 
presenten a continuació estan referides als continguts deis codis de 2 dígits amb la finalitat de 
resoldre, d'una banda, els dubtes d'interpretació deis continguts, i, d'altra banda, facilitar la 
classificació de les unitats que s'incorporen. 

Z Analfabets 

80 Analfabets 
Aquest grup compren: 
• Analfabets 

~: es consideren analfabetes les persones de 16 anys i més que: 
- no són capaces de llegir i escriure 
- són capaces de llegir, pero no d'escriure 
- són capaces de llegir i escriure una o diverses frases que recorden de memoria 
- són capaces de llegir i escriure tan sois nombres o bé el seu nom 

B Educació primaria 

Les persones classificades en aquest nivell de formació disposen deis elements basics culturals relatius a 
l'expressió oral, lectura, escriptura i aritmética. 

En aquesta categoria es classifiquen aquelles persones que saben llegir i escriure, i no es poden classificar 
en una altra categoria. Es pot donar el cas que persones classificades en aquesta categoria, no tinguin cap 
títol academic. 

11 Estudis primaris incomplets 

Aquest grup compren: 
• Les persones que saben llegir i escriure i han assistit durant menys de 5 anys a l'escola, sense tenir en 

compte els possibles anys que han passat a l'educació infantil. Aquestes persones no solen tenir cap 
ti pus d' acredita ció. 

• La formació instrumental que té com a finalitat que les persones puguin assolir els coneixements 
elementals. 

12 estudis primaris complets 

Aquest grup compren: 
• Les persones que saben llegir i escriure i han assistit 5 anys o més a l'escola (no cal que ho acreditin) i 

no es poden classificar en cap altra categoria. 

Aquest grup compren també: 
• Les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals és el següent: 

• Educació primaria LOGSE completa, sense haver finalitzat l'educació obligatoria 
• Cinc cursos aprovats d'EGB 

En aquest grup no es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals 
és el següent: 
• Certificat d'estudis primaris, expedit amb anterioritat a la finalització del curs 1975-76 (vegeu 22) 
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C Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una 
titulació academica de primera etapa de secundaria (més de 300 hores) 

En aquesta categoria es classificaran les persones que posseeixin l'educació primaria i hagin completat la 
seva formació amb algun curs de formació ocupacional, d'escoles taller, cases d'oficis o tallers d'ocupació 
de més de 300 hores, amb l'objectiu de millorar el seu nivel! de competencia i afavorir la seva incorporació 
o manteniment en el mercat de treball. 

21 Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació 
academica de primera etapa de secundaria (més de 300 hores) 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals ha 
estat un deis següents: 
• Programes de més de 300 hores que requereixen una formació d'educació primaria o bé que no 

requereixin formació mínima, dirigit exclusivament a aturats 
• Programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació que requereixen una formació d'educació 

primaria o bé que no requereixin formació mínima 
• Programes d'aules taller de més de 300 hores 
• Programes de garantia social de més de 300 hores i menys d'1 any de formació 

D Primera etapa d'educació secundaria 

En aquesta categoria s'inclouen les persones que han rebut tots els cursos d'escolarització obligatoria, en 
els quals s'hauran adquirit els elements basics. Ates que hi ha hagut diversos plans d'estudi, les 
acreditacions estaran en funció de l'epoca en la qualla persona va dura terme els estudis. 

22 Primera etapa d'educació secundaria sense títol 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals és 
el següent: 
• Haver cursat l'educació secundaria obligatoria sense superar-la i estar en possessió de l'acreditació 

corresponent 
• Certificat d'escolaritat 
• Certificat d'estudis primaris (expedit amb anterioritat a la finalització del curs 1975-76) 
• Haver cursat el batxillerat elemental sense superar-lo 

23 Primera etapa d'educació secundaria amb títol 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Graduat en educació secundaria 
• Graduat escolar 
• Batxillerat elemental (general, laboral o tecnic) 

E Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores) 

En aquesta categoria es classifiquen les persones que posseeixen l'educació primaria i han completat la 
seva formació amb algun curs de formació ocupacional, d'escoles taller, cases d'oficis o tallers d'ocupació 
de més de 300 hores, amb l'objectiu de millorar el nivel! de competencia de les persones de manera que 
afavoreixen la seva incorporació o manteniment en el mercat de treball. 

31 Ensenyaments pera la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis 
secundaris de primera etapa (més de 300 hores) 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals és 
un deis següents: 
• Programes de més de 300 hores que requereixen una titulació de primera etapa d'educació 

secundaria dirigit exclusivament a aturats 
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• Programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació que requereixen una titulació de la 
primera etapa d'educació secundaria 

• Programes de garantía social de més d'1 any de formació 

F Segona etapa d'educació secundaria 

32 Ensenyaments de batxillerat 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Batxillerat (LOGSE) 
• Batxillerat (títol de BUP) 
• Batxillerat superior 
• cou 
• Preuniversitari 

33 Ensenyaments de grau mitja de formació professional específica, arts plastiques i 
disseny, i esportives 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Tecnic (tftol de formació professional específica de grau mitja) 
• Tecnic auxiliar (tftol de FPI) 
• Aprovats els 3 cursos comuns d'arts aplicades i oficis artfstics 
• Tecnic (cicles formatius d'arts plastiques i disseny de grau mitja) 
• Tecnic (cicles formatius d'ensenyaments tecnicoesportius de grau mitja) 
• Capatas agrícola 
• Escala basica de la guardia civil 
• Oficial industrial 
• Altres titulacions equivalents a ensenyaments de grau mitja de formació específica 

34 Ensenyaments de grau mitja de música i dansa 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Tftol professional de grau mitja de música i dansa 

G Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores) 

En aquesta categoría es classifiquen les persones que posseeixin l'educació primaria i han completat la 
seva formació amb algun curs de formació ocupacional, d'escoles taller, cases d'oficis o tallers d'ocupació 
de més de 300 hores, amb l'objectiu de millorar el nivel! de competencia de les persones, de manera que 
afavoreixen la seva incorporació o manteniment en el mercat de treball. 

41 Ensenyaments pera la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis 
secundaris de segona etapa {més de 300 hores) 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals ha 
estat un deis següents: 
• Programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, de més de 300 hores que requereixen 

una titulació de segona etapa d'educació secundaria 

En aquest grup es classifiquen també les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les 
quals ha estat un deis següents: 
• Segon nivel! de comandaments intermedis 
• Navegant (estudis d'aviació civil) 
• Mecanic de bord 
• Tripulant de cabina de passatgers 
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H Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i 
equivalents, arts plastiques i disseny, i esportives 

51 Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts 
plastiques i disseny, i esportives 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Tecnic superior (títol de formació professional de grau superior) 
• Tecnic superior (cicles formatius d'arts plastiques i disseny de grau superior) 
• Tecnic especialista (títol de FPII) 
• Graduat en arts aplicades i oficis artístics 
• Mestratge industrial 
• Peritatge mercantil 
• Títol de pilot comercial d'avió 
• Títol de !'escala de suboficials de les forces armades (FAS) 
• Títol de !'escala de suboficials de la guardia civil 
• Altres titulacions equivalents a ensenyaments de grau superior de formació professional específica 

Altres ensenyaments de 2 anys i més que requereixen el títol de batxillerat 

52 Títols propis de les universitats i altres ensenyaments que requereixen el títol de 
batxillerat (2 anys i més) 

S'entén per títol propi d'una universitat aquell programa impartit per una universitat que no té 
l'homologació d'un títol universitari oficial per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, és a dir, 
aquests programes condueixen a una titulació no oficial, pero reconeguda per la universitat que els 
imparteix. 

Aquest grup compren els programes educatius següents: 
• Títols propis impartits per les universitats de més de 2 anys de durada 

Aquest grup no compren els programes educatius següents: 
• Títols oficials i homologats impartits per les universitats (vegeu grups 54 i 55) 

53 Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que requereixen una formació 
professional de grau superior (més de 300 hores) 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals ha 
estat un deis següents: 
• Programes de més de 300 hores que requereixen una titulació de formació professional, de grau 

superior o equivalents, dirigit exclusivament a aturats 
• Programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació, de més de 300 hores que requereixen 

una titulació de formació professional de grau superior o equivalents 

Nota: si entre els requisits academics pera un determinat programa educatiu hi ha la possibilitat d'accedir
hi mitjanc;ant programes classificats per diferents nivells educatius, s'utilitzaria com a criteri aquell que té 
associat un menor nivel! educatiu. Per exemple si entre els requisits es demanés FPII o diplomat 
universitari, a efectes d'aquesta classificació es consideraria que el requisit seria FPII, coincidint amb el de 
menor nivell educatiu. 
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J Ensenyament universitari de primer i segon cicle 

54 Ensenyaments universitaris de primer cicle i equivalents, o persones que hagin aprovat 3 
cursos complets d'una !licenciatura o credits equivalents 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Diplomatures universitaries 
• Enginyeries tecniques 
• Arquitectura tecnica 
• Altres titulacions que poden ser equivalents a diplomats universitaris 

Aquest grup compren també: 
• Persones que han aprovat els 3 cursos d'una !licenciatura o els seus credits equivalents 
• Titulacions de !'escala d'oficials de les torces armades (FAS) 
• Titulacions de !'escala d'oficials de la guardia civil 

55 Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle, només de segon cicle i equivalents 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Llicenciats universitaris 
• Enginyers 
• Arquitectes 
• Altres titulacions equivalents a llicenciats universitaris 

K Estudis oficials d'especialització professional 

56 Estudis oficials d'especialització professional 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivell acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Especialitats mediques (MIR), farmaceutiques (FIR), biologiques (BIR), químiques (QIR) i similars 
• Psicoleg especialista en psicologia clínica 
• Especialista en radiofísica hospitalaria 

L Ensenyament universitari de tercer cicle 

61 Doctorat universitari 

En aquest grup es classifiquen les persones, el programa educatiu de més alt nivel! acabat de les quals els 
ha proporcionat una d'aquestes titulacions: 
• Doctors 

Aquest grup no compren: 
• Les persones que han completat els cursos de doctorat, pero que no han adquirit el títol de doctor 

(vegeu grup 55 si el seu maxim nivel! de formació assolit és el de llicenciat) 
• Les persones que han obtingut el certificat de suficiencia investigadora, pero no han adquirit el títol 

de doctor (vegeu grup 55 si el seu maxim nivel! de formació assolit és el de llicenciat) 
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4. Índex 

La !lista de termes que es relaciona a continuació esta destinada a facilitar la consulta de la Classificació 
del nivell de formació de la CCED-2000. S'hi presenten els ítems ordenats alfabeticament i el codi assignat 
a cada concepte considerat. 

a 
actuari d'assegurances, 55 
aparellador, 54 
arquitecte tecnic, 54 
arquitecte, 55 
arts aplicades i oficis artístics (aprovats 3 cursos comuns), 33 
aules taller amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
aules taller sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 
auxiliars comercials (auxiliar d'empresa i auxiliar interpret d'oficina mercantil), 33 

b 
batxillerat (BUP), 32 
batxillerat (LOGSE), 32 
batxillerat elemental (general, laboral o tecnic), 23 
batxillerat experimental (REM), 32 
batxillerat superior, 32 
biolegs, programes d'especialització, BIR, 56 

e 
cant, grau superior (estudi universitari), 55 
capatas agrícola, 33 
cases d'oficis (FIP) amb estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores), 31 
cases d'oficis (FIP) amb estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores), 41 
cases d'oficis (FIP) amb formació professional superior (més de 300 hores), 53 
cases d'oficis (FIP) amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
cases d'oficis (FIP) sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 
certificat d'escolaritat, 22 
certificat d'estudis primaris (expedit amb anterioritat a la finalització del curs 1975-76), 22 
codificador de dades (títol de l'lnstitut d'lnformatica dependent del MEC), 33 
conservació i restauració de béns culturals (equivalent a diplomat universitari), 54 
conservatori de música (títol de grau mitja), 34 
conservatori de música (títol de grau superior), 55 
criminologia (diploma superior de criminologia), 54 
curs d'orientació universitaria (COU), 32 

d 
dansa (títol de grau superior), 55 
dansa (títol professional de grau mitja), 34 
delineant (industrial o de la construcció), títol equivalent a FPII, 51 
delineant (industrial o de la construcció), títol equivalent a FPI, 33 
diplomat universitari, 54 
doctorat universitari, 61 
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e 
educació general basica (EGB) completa, sense títol de graduat escolar, 22 
educació general basica (EGB), cinc cursos aprovats, 12 
educació primaria LOGSE completa (sense haver finalitzat l'educació obligatoria), 12 
educació secundaria obligatoria (ESO), acreditació sense haver-la cursat campletament, 22 
enginyer tecnic, 54 
enginyer, 55 
ensenyament militar, escala de suboficials de les torces armades (FAS), 51 
ensenyament militar, escala d'oficials de les torces armades (FAS), 54 
ensenyament militar, escala superior d'oficials de les torces armades (FAS), 55 
ensenyament militar, formació de trapes, 31 
ensenyaments nauticopesquers, primer grau, 33 
ensenyaments nauticopesquers, segon grau, 51 
escala oficial d'idiomes, 31 
escales taller (FIP) amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
escales taller (FIP) amb estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores), 31 
escales taller (FIP) amb estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores), 41 
escales taller (FIP) amb formació professional superior (més de 300 hores), 53 
escales taller (FIP) sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 
especialista en radiofísica hospitalaria, 56 
estudis eclesiastics (equivalents a diplomatura), 54 
estudis eclesiastics (equivalents a !licenciatura), 55 
estudis primaris complets (persones que han assistit 5 anys o més a l'escola), 12 
estudis primaris incomplets (persones que saben llegir i escriure i han assistit menys de 5 anys a l'escola), 11 
estudis superiors de disseny (diplomat universitari), 54 

f 
facultatiu de mines (equivalent a enginyer tecnic), 54 
farmaceutics, programes d'especialització, FIR, 56 
formació instrumental (adults), 11 
formació ocupacional (FPO) amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
formació ocupacional (FPO) amb estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores), 31 
formació ocupacional (FPO) amb estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores), 41 
formació ocupacional (FPO) amb formació professional superior (més de 300 hores), 53 
formació ocupacional (FPO) sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 

g 
garantía social, programes de durada inferior o igual a 1 any (més de 300 hores), 21 
garantía social, programes de durada superior a 1 any (més de 300 hores), 31 
graduat en arts aplicades (diplomat universitari), 54 
graduat en arts aplicades i oficis artístics, 51 
graduat en educació secundaria, 23 
graduat escolar, 23 
guardia civil i caparais (títols professionals), 33 
guardia civil, escala de suboficials, 51 
guardia civil, escala d'oficials, 54 
guardia civil, escala superior d'oficials, 55 

• 
1 
intendent mercantil, 55 
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1 
llicenciat, 55 
!licenciatura (3 cursos aprovats o els seus credits equivalents), 54 

m 
mecanic de bord (estudis d'aviació civil), 41 
mestratge industrial, 51 
metges, programes d'especialització, MIR, 56 
módulll de formació professional (títol equivalent a FPI), 33 
módullll de formació professional (títol equivalent a FPII), 51 
música (títol de grau superior), 55 
música (títol professional de grau mitja), 34 

n 
navegant (estudis d'aviació civil), 41 

o 
oficial industrial, 33 
operador (lnstitut d'lnformatica del MEC), 51 

p 
perit mercantil (equivalent a enginyer tecnic) (estudis de les extingides escales de comer~), 51 
perits taquígrafs i mecanografics, 33 
persones que han cursat el batxillerat elemental sense superar-lo, 22 
pilot comercial d'avió o helicópter (estudis d'aviació civil), 51 
pilot comercial de línies aeries (estudis d'aviació civil), 54 
PIR, programes d'especialització per a psicólegs, 56 
preuniversitari, 32 
primer nivel! de comandaments intermedis (títol del MEC), 33 
professor mercantil (estudis de les extingides escales de comer~), 54 
programes de formació i inserció laboral (FIP) amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
programes de formació i inserció laboral (FIP) amb estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores), 41 
programes de formació i inserció laboral (FIP) amb estudis secundaris de primera etapa (més de 300 
hores), 31 
programes de formació i inserció laboral (FIP) amb formació professional superior (més de 300 hores), 53 
programes de formació i inserció laboral (FIP) sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 
programes de formació per a la transició a la vida adulta, 21 
programes de garantia social de durada inferior o igual a 1 any (més de 300 hores), 21 
programes de garantia social de durada superior a 1 any (més de 300 hores), 31 
psicóleg, especialista en psicologia clínica, 56 
psicóleg, programes d'especialització, PIR, 56 

q 
químics, programes d'especialització, QIR, 56 
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S 
segon nivell de comandaments intermedis (títol del MEC), 41 
seminaris, cinc cursos aprovats d'humanitats, 21 
seminaris, cinc cursos aprovats d'humanitats més 3 cursos de filosofia, 32 

t 
tallers d'ocupació (FIP) amb estudis primaris (més de 300 hores), 21 
tallers d'ocupació (FIP) amb estudis secundaris de primera etapa (més de 300 hores), 31 
tallers d'ocupació (FIP) amb estudis secundaris de segona etapa (més de 300 hores), 41 
tallers d'ocupació (FIP) amb formació professional superior (més de 300 hores), 53 
tallers d'ocupació (FIP) sense cap requisit de formació mínima (més de 300 hores), 21 
tecnic auxiliar (títol de FPI), 33 
tecnic d'empreses i activitats turístiques (diplomat en activitats turístiques), 54 
tecnic en arts plastiques i disseny, 33 
tecnic especialista (títol de FPII), 51 
tecnic superior (cicles formatius d' arts plastiques i disseny de grau superior), 51 
tecnic superior (títol de formació professional de grau superior), 51 
tecnic superior d'art dramatic (títol equivalent a llicenciat universitari), 55 
tecnic (títol de formació professional específica de grau mitja), 33 
terapeuta ocupacional, 54 
títols oficials i homologats impartits per les universitats, 54, 55 
títols propis de les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual a 2 anys i superior 
a 300 hores, 41 
títols propis impartits per les universitats que requereixen el títol de batxillerat (2 anys i més), 52 
tripulant de cabina de passatgers (estudis d'aviació civil), 41 

u 
universitat, diplomat, 54 
universitat, doctorat, 61 
universitat, llicenciat, 55 
universitat, títols propis que requereixen el tftol de batxillerat (2 anys i més), 52 
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Quarta part. Correspondencies entre la CCED-2000 i la CNED-2000 i la 

CINE-1997 





Correspondimcies entre la CCED-2000 i la CNED-2000 i la CINE-1997 

La CINE-1997 té dues estructures independents per classificar els programes educatius: d'una banda, per 
nivells educatius i, de l'altra, per sectors d'estudi. La CNED-2000 s'ha elaborat com l'adaptació per a 
Espanya de la CINE-1997, i la CCED-2000, al mateix temps, com l'adaptació a la llengua catalana de la 
CNED-2000, i s'han creat també dues estructures independents per a ambdues. 

1. Correspondencia de les classificacions de programes per nivells educatius 
En determinats nivells educatius, la CINE-1997 utilitza criteris addicionals que anomena dímensíons 
complementaríes, que creen noves desagregacions en aquesta classificació. A efectes d'aquesta 
correspondencia, se n'utilitzaran dues, el tipus de destí del programa i l'orientació del programa. 

La CCED-2000 té una estructura de nivells educatius piramidal, formada per dos estrats diferents. El 
primer esta identificat per una lletra i les rúbriques s'anomenen categoríes, i el segon, per 2 dígits i les 
rúbriques s'anomenen grups. Cada grup pertany a una sola categoria. 

La relació entre els nivells de la CCED-2000 i la CINE-1997 s'ha establert de forma que el primer dígit de 
cada grup de la CCED-2000 es correspon amb els nivells de la CINE-1997, llevat d'aquells grups de la 
CCED-2000 que comencen per la,xifra 9. 

En la taula següent es presenta la classificació de cada grup de la CCED-2000 (rúbriques de 2 dígits) 
segons els següents aspectes de la CINE-1997: nivells educatius, destinació del programa i tipus de 
programa. 

eeED-2000 eiNE-1997 
Nivells educatius 

01 o 
02 o 
11 1 
12 1 
13 1 
21 2 
22 2 
23 2 
31 3 
32 3 
33 3 
34 3 
41 4 
51 5 
52 5 
53 5 
54 5 
55 5 
56 5 
57 5 
58 5 
61 6 
91 2,3,4.5 
92 2,3,4,5 
93 2,3,4,5 

Tipus destinació 

e 
A 
A 
e 
A 
8 
e 
e 
8 
A 
8 
A 
A 
8 
8 
8 

e 
e 
e 

Orientació 

No és procedent 
No és procedent 
General 
General 
Preprofessional 
Preprofessional 
General 
General 
Professional 
General 
Professional 
Preprofessional 
Professional 
Professional 
General 
Professional 
General 
General 
Professional 
Professional 
Professional 
General 
Professional 
Professional 
No és procedent 

En el grup 21 de la CCED-2000 Programes pera la formacíó í ínsercíó laboral que no requereíxen una 
títulacíó académica de primera etapa de secundaría, els programes de garantía social, au/es taller í de 
formacíó pera la transícíó a la vida adulta es consideren preprofessionals. La resta de programes inclosos 
en el grup 21 es classifiquen com a professionals. 

Els grups de la CCED-2000 91 Programes de formacíó promoguts per /'empresa o organítzacíó, 92 Altres 
programes de formacíó que no requereíxen formacíó académica i 93 Programes recreatíus, de 1/eure í 
culturals que no requereíxen formacíó académica s'han relacionat amb els nivells de la CINE-1997: 2 
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Primer cicle de l'educació secundaria (segon cicle d'educació basica), 3 Segon cicle de /'educació 
secundaria, 4 Ensenyament postsecundari no superior i 5 Primer cicle de l'educació superior (no condueix 
directament a una classificació d'estudis superior), no podent-se precisar més. Es pot utilitzar algun 
metode d'assignació indirecta, com ara el nivell de formació de la persona. 

• Explicació deis nivells educatius i de les dimensions complementaries de la eiNE-1997 aplicats pera la 
correspondencia. 

L'estructura deis nivells educatius de la eiNE-1997 és la següent: 

Codi Denominació del nivell educatiu 
Educació preescolar 
Educació primaria (primer cicle de l'educació basica) 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Primer cicle de l'educació secundaria (segon cicle d'educació basica) 
Segon cicle de l'educació secundaria 
Ensenyament postsecundari, no superior 
Primer cicle de l'educació superior (no condueix directament a una classificació d'estudis superiors) 
Segon cicle de l'educació superior (condueix a una classificació d'estudis superiors) 

• Tipus de destinació deis programes educatius 
Mitjanc;ant aquesta dimensió en la eiNE-1997 s'intenta classificar els programes per nivell educatiu segons 
el tipus d'educació posterior que es podra escollir a la seva finalització. 

En determinades ocasions el programa educatiu no permet progressar en el sistema educatiu, i, per tant, 
s'estima que la seva destinació és el mateix mercat de treball. Es consideren les possibilitats següents: 

a) Programes educatius tipus A 

Els programes educatius que es classifiquen amb la lletra A es caracteritzen perque permeten accedir 
directament a una gran varietat de programes educatius del nivell immediat superior. Els programes 
educatius del tipus A es troben en els nivells educatius 2, 3, 4 i 5. D'aquesta manera els programes 
educatius del nivell 2 A permeten l'accés als programes educatius deis nivells 3 A i 3 8, els programes 
educatius deis nivells 3 A i 4 A permeten l'accés als programes educatius deis nivells 5 A i 5 8, i per últim 
els programes educatius del nivell 5 A permeten l'accés als programes educatius del nivell 6. 

b) Programes educatius tipus B 

La finalització d'aquests programes educatius facilitaran únicament l'accés a un determinat tipus de 
programes educatius de nivell superior. Els programes educatius del tipus 8 es troben en els nivells 2, 3, 4, 
i 5. D'aquesta manera els programes educatius del nivell 2 8 permeten l'accés als programes educatius del 
nivell 3 8 i els programes educatius del nivell 4 8 permeten l'accés als programes educatius del nivell 5 8, i 
per últim els programes educatius del nivell 5 8 són programes més orientats a les professions i solen 
donar l'accés al mercat laboral. 

e) Programes educatius tipus e 

Aquests programes educatius només faciliten l'accés al mercat de treball, i no es poden cursar programes 
educatius d'un nivell educatiu superior. Els programes educatius del tipus e es troben en els nivells 2, 3 i 4. 

• Orientació del programa 
S'han distingit 3 categories diferents per analitzar l'orientació del programa: 

1 . Ensenyament general 

Ensenyament destinat principalment a transmetre als participants un coneixement més profund d'un tema 
o grup de temes en particular, pero no necessariament amb l'objectiu de preparar-los pera una educació 
en el mateix nivell o en un nivell superior. En aquesta categoria s'han de classificar els programes 
educatius d'orientació general, ésa dir, aquells que no se centren en una especialització. 

2. Educació preprofessional o pretecnica 

Ensenyament destinat principalment a introduir els participants en el món del treball i preparar-los perque 
ingressin a l'ensenyament professional i tecnic. En acabar amb exit aquests programes educatius no s'obté 
una qualificació professional o tecnica per al mercat de treball. Perque un programa educatiu es consideri 
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preprofessional o pretecnic haura de ser professional o tecnic almenys el 25% del seu contingut. Aquest 
mínim és necessari per garantir que l'assignatura professional o técnica no és només una entre d'altres. 

3. Educació professional o técnica 

Ensenyament destinat principalment a proporcionar als participants unes habilitats i uns coneixements 
practics i la comprensió necessaria perqué els pugui utilitzar en una ocupació o ofici particular. Una 
vegada acabats aquests programes educatius amb exit, les autoritats competents atorgaran al participant 
la corresponent qualificació professional per al mercat de treball. 

En el sistema educatiu espanyol resulta difícil diferenciar entre preprofessional i pretecnic, si es tenen en 
consideració les definicions esmentades anteriorment. 

Pel que fa a la correspondencia entre les classificacions de programes per nivells educatius de la CCED-
2000 i la de la CNED-2000, donat que la primera és una adaptació a la !lengua catalana de la segona, hi 
ha una correspondencia completa entre els codis i continguts d'ambdues classificacions. 

2. Correspondencia de les classificacions de programes per sectors d'estudi 
La Classificació de programes per sectors d'estudi de la CCED-2000 s'ha basat en l'adaptació d'EUROSTAT 
de la Classificació de programes per sectors d'estudi de la CINE-1997 amb una simple diferencia: el codi 
223 Llengües maternes, d'aquesta adaptació de la CINE-1997, s'ha denominat en la CCED-2000, 223 
Llengües i dialectes de I'Estat espanyol. Aixo implica que el codi 222 Llengües estrangeres, tot i que tingui 
la mateixa denominació, és lleugerament diferent. En la resta de casos, aquestes classificacions 
coincideixen. 

D'aquesta identitat entre la CCED-2000 i la classificació d'EUROSTAT es deriva el fet que els 2 primers 
dígits de la CCED-2000 siguin iguals als codis de la CINE-1997, és a dir, els codis de la CCED-2000 
representats per 3 dígits es corresponen amb els codis representats per 2 dfgits de la CINE-1997. 

Pel que fa a la correspondencia entre les classificacions de programes per sectors d'estudi de la CCED-
2000 i de la CNED-2000, donat que la primera és una adaptació a la !lengua catalana de la segona, hi ha 
una correspondencia gairebé completa entre els codis i continguts d'ambdues classificacions, llevat deis 
codis de la CCED-2000 144 Formació de personal docent d'educació primaria i del 147 Formació de 
personal docent de formació d'adults, que són el resultat d'una desagregació del codi 144 Formación de 
docentes de enseñanza primaria de la CNED-2000. 

3. Correspondencia de les classificacions del nivell de formació 
La CINE-1997 no ha desenvolupat, fins ara, normes específiques per aplicar-la en el nivell de formació i 
per aquest motiu no es pot parlar d'una correspondencia relativa al nivell de formació entre la CCED-2000 
i la CINE-1997. 

És convenient assenyalar que la relació entre els nivells de la CCED-2000 i de la CINE-1997 s'ha establert 
de forma que el primer dígit de cada grup de la CCED-2000 es correspongui amb els nivells de la CINE-
1997, llevat d'aquells grups de la CCED-2000 que comencen per la xifra 9. A més, en el cas d'haver 
d'establir correspondencies sobre el nivell de formació, es poden prendre com a referencia les 
assignacions deis programes educatius de la CCED-2000 a la CINE-1997. 

Pel que fa a la correspondencia entre les classificacions del nivell de formació de la CCED-2000 i de la 
CNED-2000, donat que la primera és una adaptació a la !lengua catalana de la segona, hi ha una 
correspondencia completa entre els codis i continguts d'ambdues classificacions. 
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Annexos 





Decret 58/2002, de 22 de gener del 2002, pel qual s'aprova la 

Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) 

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix en el seu article 1 O, com a funció 
de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, l'adaptació, normalització, revisió o establiment de les 
classificacions estadístiques, com també l'elaboració de propostes de normatives, a fi de salvar la 
compatibilitat i la correspondencia amb els homolegs d'ús obligatori en els ambits estatal, europeu i 
internacional. 

L'article 3 de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004 disposa que el Pla 
estadístic de Catalunya 2001-2004 és l'instrument que emmarca la col·laboració institucional de les 
institucions i els organs del Sistema Estadístic de Catalunya amb l'lnstitut Nacional d'Estadística i amb 
altres entitats públiques i organitzacions autonomiques, estatals, europees o internacionals, per fer-ne un 
sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn. 

Ates que, en compliment de la Classificació internacional normalitzada d'educació, aprovada en la 29 
reunió de la Conferencia General de la UNESCO (CINE1997), en la qual es recomana el seu ús a tots els 
pa'fsos, l'lnstitut Nacional d'Estadística ha elaborat el Reial decret 269/2000, de 25 de febrer, pel qual 
s'aprova la Classificació nacional d'educació 2000 (CNED-2000); 

Ates, així mateix, el que disposa l'article 18 de la Llei 23/1998, en relació amb l'atribució a l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya d'elaboració i proposta de normes tecniques per les quals s'han de regir les 
estadístiques d'interes de la Generalitat; 

Ates que, d'acord amb les atribucions conferides per l'article 7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d'estadística de Catalunya, i l'article 6 de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 
2001-2004, l'lnstitut d'Estadística de Catalunya ha elaborat una proposta de Classificació catalana 
d'educació a efectes estadístics, amb l'assessorament terminologic del TERMCAT i una vegada consultat el 
Consell Catala d'Estadística; 

D'acord amb el que s'ha exposat, a proposta del conseller d'Economia i Finances i amb la deliberació 
previa del Govern, 

DECRETO: 

Article 1. Aprovació de la Classificació catalana d'educació 2000 

1.1 S'aprova la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000). 
1.2 La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) es concreta en les estructures següents, les 

quals s'adjunten en annexos a aquest Decret: 
Annex A Classificació de programes per nivells educatius. 
Annex B. Classificació de programes per sectors d'estudi. 
Annex C. Classificació del nivell de formació. 

Article 2. ús obligatori en l'ambit estadístic 

2.1 La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és d'ús obligatori per a la presentació de 
resultats de les estadístiques d'interes de la Generalitat en els termes que estableix la legislació 
estadística catalana i d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. 

2.2 Les institucions i els organs del Sistema Estadístic de Catalunya que per al compliment deis seus 
objectius d'informació estadística necessitin utilitzar una classificació amb majar grau de 
desagregació que el de la CCED-2000, la podran elaborar dins del marc de l'esmentada 
Classificació, sempre que quedi garantida la comparabilitat amb la Classificació catalana d'educació 
2000 (CCED-2000). 
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En aquests suposits, les institucions i els organs interessats abans esmentats, remetran a l'lnstitut 
d'Estadística de Catalunya una proposta raonada, que haura de ser resalta amb l'aprovació previa de la 
Junta de Govern de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya. 

Article 3. ús obligatori en l'ambit administratiu 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) és d'ús obligatori en tota la documentació 
administrativa derivada de les activitats de les administracions públiques catalanes on figurin programes 
educatius codificats, en els termes establerts en la Llei 1/1998, de 7 gener, de política lingüística. 

Disposició addicional 

Única 

L'lnstitut d'Estadística de Catalunya elaborara, dins deis sis mesos següents a !'entrada en vigor d'aquest 
Decret, una publicació sobre la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) que contingui la 
informació següent: 

a) Les estructures de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) de programes per nivells 
educatius i per sectors d'estudi, com també la Classificació per nivell de formació. 

b) Les notes explicatives relatives a la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000). 
e) Uns índexs que facilitin la consulta de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000). 
d) Les correspondencies de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) amb les seves 

homologues d'ús obligatori en els ambits estatal, CNED-2000, i internacional, CINE-1997. 

Disposicions finals 

-1 Aquest Decret entrara en vigor l'endema de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

-2 S'autoritza el conseller d'Economia i Finances perque dugui a terme una revisió periodica de la 
Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000), aprovada per aquest Decret, a proposta de 
l'lnstitut d'Estadística de Catalunya i amb la consulta previa al Consell Catala d'Estadística. 

Barcelona, 22 de gener de 2002 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

Francesc Homs i Ferret 
Conseller d'Economia i Finances 
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Criteris metodologics aplicats a la traducció catalana 

La Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) s'emmarca dins del projecte d'adaptació i 
normalització de les classificacions i nomenclatures utilitzades en l'ambit estadístic, desenvolupat per 
l'lnstitut d'Estadística de Catalunya amb l'assessorament del TERMCAT, amb la voluntat d'atendre les 
necessitats socials i de foment de la llengua catalana en l'entorn economic i social. Els criteris que s'han 
seguit són els mateixos que s'han utilitzat per a la resta de classificacions elaborades anteriorment, és a 
dir, respectant al maxim el text original, s'ha adaptat tot allo que pogués facilitar-ne la comprensió. 

Els criteris generals aplicats en l'adaptació i normalització han estat els següents: 

S'ha dut a terme, sempre que ha estat possible, una simplificació semantica de les estructures deis 
codis. D'una banda, reduint-les com ara, Programes ... per als qua/s no és necessari el requisit de ... 
per Programes que no requereixen ... i, d'altra banda, eliminant les estructures redundants com ara, 
... per realitzar-/os referida als programes per a la formació, ja que la idea de requisit previ per cursar
los ja queda recollida en la descripció. 

S'ha dut a terme, quan ha estat necessari, una ampliació o especificació semantica de les estructures 
de les descripcions deis codis. D'una banda, ampliant-les com ara, el codi 814 de la Classificació de 
programes per sectors d'estudi on apareix Servicios domésticos per Serveis domestics i neteja 
d'edificis, i serveis funeraris i, d'altra banda, especificant-les com ara, el codi 11 de la Classificació de 
programes per nivells educatius on apareix Enseñanza primaria per Educació primaria, excepte pera 
adults i ensenyaments artístics. 

Quant a les convencions grafiques. D'una banda, s'ha aplicat els criteris de puntuació, delimitant 
amb comes les enumeracions sintagmatiques o amb més d'un element. 1, d'altra banda, s'han seguit 
els criteris establerts per la Direcció General de Política Lingüística sobre l'ús de majúscules i 
minúscules. 

S'han establert criteris d'ordre intern deis elements de la frase respectant, sempre que ha estat 
possible, l'ordre logic de les frases. 

Pel que a l'elaboració deis índexs s'han desdoblat les entrades amb més d'una possibilitat semantica, 
és a dir, tates aquelles que tenen dos substantius coordinats i que, per tant, fan referencia a dos 
conceptes diferents. Com ara, en l'índex de la Classificació de programes per sectors d'estudi, s'ha 
assignat el codi 582 als conceptes Enrajo/at i a/icatat, i també Alicatat i enrajolat. 
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