
 

 

Resolució de la Direcció General de Formació Professional per la qual 
s’implanta a l’Institut Pere Martell, amb codi 43006630, l’oferta de formació 
professional del cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de 
Transport per Carretera, amb codi CFPM TM50, adreçada a un col·lectiu 
singular, els cursos acadèmics 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 
 

El sector de la conducció de vehicles de transport per carretera requereix de professionals 
prou qualificats. 

Per atendre les necessitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació 
professional de les persones treballadores en el sector del transport per carretera, es 
requereix la implantació de mesures d’oferta específica per disposar de professionals amb 
les competències idònies en profit d’una major competitivitat i inserció en el sector. 

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, 
(DOGC núm. 5830, de 3.3.2011), preveu l’organització de l’oferta de cicles formatius a 
col·lectius singulars, als articles 53, 54 i 55. 

La Resolució ENS/1859/2013, de 26 d’agost, de les mesures per facilitar la matrícula en les 
ofertes formatives específiques de formació professional inicial (DOGC núm. 6455, de 
6.9.2013), estableix que la Resolució de la Direcció General ha de determinar els criteris 
específics d’admissió, quan n’hi hagi. 

La implantació, a l’Institut Pere Martell, d’aquesta oferta de cicles formatius a col·lectius 
singulars s’ajusta al procediment previst als articles 44 i 45 del Decret 284/2011, d’1 de 
març. 

D’acord amb el previst al Decret 284/2011, d’1 de març, i amb la Resolució ENS/1859/2013, 
de 26 d’agost, 

 

Resolc 

1. Implantar, a iniciativa del Departament d’Educació, a l’Institut Pere Martell, amb codi 
43006630, l’oferta de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de 
Vehicles de Transport per Carretera, amb codi CFPM TM50, adreçada a un col·lectiu 
singular, els cursos acadèmics 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 

2. S’ofereix un total de 20 places, organitzades en un grup, per a un col·lectiu singular. 

3. El nombre mínim i el màxim de places és, respectivament, de 15 i 20 alumnes amb 
reserva de plaça per a col·lectiu singular, en un grup amb una ràtio de 20 alumnes.  

4. Les places per a col·lectiu singular s’ofereixen segons els següents criteris de prioritat i 
desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la 
formació: 

a) criteris de prioritat: 

- persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre de l’any d’inici de primer 
curs del cicle formatiu. 



 

 

- persones que disposin del permís de conducció de vehicles B en el moment de la 
matrícula. 

b) criteri de desempat: 

- per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi 
hagués un empat, la persona admesa serà la de millor expedient acadèmic al·legat. 

- per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi 
hagués un empat en les qualificacions al·legades, la persona admesa serà la de més 
edat. 

5. Per cursar els mòduls professionals 1. Conducció inicial i el mòdul professional 2. 
Conducció racional i segura, cal disposar del permís de conducció de vehicles B. 

6. La direcció de l’Institut Pere Martell ha de fer pública la present Resolució. 

7. La direcció de l’Institut Pere Martell ha d’organitzar i fer públic el calendari del procés de 
preinscripció i matrícula, per a cada curs escolar, de l’alumnat del grup del cicle formatiu de 
grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, amb codi CFPM TM50, 
adreçat a un col·lectiu singular, amb indicació dels períodes de: difusió de l’oferta, 
preinscripció, publicació de la llista baremada, reclamacions a aquesta llista, matrícula i data 
d’inici del curs. 

8. Que en tot allò no contemplat en aquesta resolució s’estarà al que disposa la Resolució 
EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023 publicada al 
DOGC núm. 8615 de 28.2.2022 i la Resolució EDU/856/2022, de 25 de març, per la qual es 
modifica la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per al curs 2022-2023. Per a cada un 
dels cursos 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 s’estarà al que disposi la Resolució per la 
qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei 
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts 
amb fons públics, que sigui vigent i d’aplicació. 

 

 

 

 

Director general de Formació Professional 
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