
Orientacions  de  les  sortides  que tenen 

els alumnes en acabar l’ESO 





ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

?????...



1.- Continuar estudiant

2.- Anar a treballar

3.- Continuar estudiant i anar a treballar



1.- Quines són les teves capacitats i habilitats?

2.- Quines són les teves vocacions?

3.- Quina és la teva situació familiar i personal?

4.- Quines són les teves necessitats?

5.- Quines opcions se t’ofereixen?

6.- Què prioritzes i/o tries? 
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PQPI

• “Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves 
més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 
31 de desembre de l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 
anys) que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense 
haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria”.
• “La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i 
professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un el 
seu itinerari formatiu”.
• “Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (tant en 
les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà d'FP com per a les 
d'obtenció del graduat d'educació secundària) com en l'àmbit laboral (obtenció 
de certificat de professionalitat)”.
• Durada: un any, entre 800 i 1100 hores.
• 2 mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat en 
ESO.
• Més informació

RESUM ALTRES
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

• “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten 
per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la 
formació necessària per a adquirir la competència professional característica 
de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del 
sector corresponent”.
• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics.
• Requisits: Títol de Graduat en ESO  o  prova d’accés per a majors de 17 
anys .
• Estudis professionals amb pràctiques en empreses. 
• En finalitzar un CFGM no es pot accedir directament a un CFGS: cal fer una 
prova amb requisits (majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa 
família). 
• Més informació.
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http://www.xtec.es/fp/index.htm�


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Famílies professionals:
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Activitats físiques i esportives Imatge personal

Administració i gestió Indústries alimentàries

Agrària Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques Instal·lació i manteniment

Comerç i màrqueting Maritimopesquera

Edificació i obra civil Química

Electricitat i electrònica Sanitat

Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat

Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles

Imatge i so
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BATXILLERAT

• “El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, 
cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es 
tracta d'un cicle format per dos cursos”.

• Cal tenir el Graduat en ESO.

• Hi ha tres modalitats:
• Arts
• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

• Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius 
de Grau Superior o a la Universitat.
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BATXILLERAT

• Accés als cicles formatius de grau superior
El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una 
manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda 
que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que 
hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada.

• Accés als estudis universitaris
Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis 
universitaris mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU). 
Properament s'establirà la nova regulació de les PAU, amb l'estructura de les 
proves i la vinculació entre les diverses modalitats de batxillerat i les vies 
d'accés als estudis universitaris.
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BATXILLERAT

• Accés als estudis universitaris
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http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/info/comson/index.html�


BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR

UNIVERSITAT
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

• “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten 
per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la 
formació necessària per a adquirir la competència professional característica 
de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del 
sector corresponent”.
• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics.
• Requisits: Títol de Batxillerat o prova d’accés per a majors de 19 anys o 18 
amb un CFGM de la mateixa família.
• Estudis professionals amb pràctiques en empreses. 
• En finalitzar un CFGM es pot accedir directament (depenent de la nota mitja) 
als Estudis Universitaris.
• Més informació.
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Famílies professionals:
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Activitats físiques i esportives Imatge personal

Administració i gestió Indústries alimentàries

Agrària Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques Instal·lació i manteniment

Comerç i màrqueting Maritimopesquera

Edificació i obra civil Química

Electricitat i electrònica Sanitat

Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat

Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles

Imatge i so
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ESTUDIS UNIVERSITARIS

1. Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu
2. Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat
3. Universitat Politècnica de Catalunya: http://www.upc.cat
4. Universitat Pompeu Fabra: http://www.upf.cat
5. Universitat de Lleida: http://www.udl.cat
6. Universitat de Girona:  http://www.udg.cat
7. Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.cat
8. Universitat Ramon Llull: http://www.url.cat
9. Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.cat
10.Universitat de Vic: http://www.uvic.cat
11.Universitat Internacional de Catalunya: http://www.uic.es
12.Universitat Abat Oliba CEU: http://www.uao.cat
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ALTRES ESTUDIS
• Ensenyaments d'esports (CFGM i CFGS).

• Ensenyaments artístics (Arts Plàstiques, Disseny, 
Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació...)

• Ensenyament d'idiomes (EOI).

• Formació de persones adultes (Escoles d’Adults).

• Estudiar a distància (IES Obert de Catalunya).

• Altres : CIFO...

RESUM

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7ee58c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ee58c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7ee58c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ee58c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7c078c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7c078c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bec23a5800a3d81ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ce78c080cedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.2ece1146bfa401ad98f776b8b0c0e1a0/?vgnextoid=60f830944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=60f830944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.2ece1146bfa401ad98f776b8b0c0e1a0/?vgnextoid=60f830944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=60f830944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.5c6e7b7a02f4892ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.5c6e7b7a02f4892ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.5c6e7b7a02f4892ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e7b930944dedd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/cifo/cifo_barcelona.html�


Manel  Mascarell
EAP B-12







ENSENYAMENTS
ESPORTIUS CICLE

FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO
ESO

Preferència d’accés per
l’alumne que a la Fase

Específica s’hagi examinat
de matèries vinculades
a la branca de coneixe-

ments del grau que
vulgui cursar

ESTUDIS ARTÍSTICS SUPERIORS

Preferència     d’accés
per l’alumne que hi hagi
cursat un cicle formatiu
adscrit a la branca de
coneixements del grau

que vulgui cursar

Accés directe amb
un títol de Tècnic

Superior de FP que
es correspongui amb

una de les especialitats
de Disseny

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS

TÍTOL DE BATXILLERAT

CIÈNCIES
I TECNOLOGIA

MODALITATS DE BATXILLERAT

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR

Títol de tècnic de la modalitat que
és vol cursar i prova específica
d’accés en algunes modalitats

Prova específica d’accés
per a cada especialitat

d’estudis artístics superiors

A música i dansa es valora
el títol professional

TÍTOL
PROFESSIONAL

Ensenyaments
professionals de
música i dansa

(6 cursos)

MúsicaDansaConservació
i restauració

Art dramàticDisseny

FORMACIÓ
PROFESSIONAL CICLE

FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS CICLE

FORMATIU DE GRAU
SUPERIOR CFGS

Prova específica d’accés.
Accés directe amb el batxillerat d’arts
o el batxillerat d’altres modalitats si s’han

cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques

ARTS
• Via imatge arts plàstiques i disseny
• Via música, dansa i arts escèniques

I T I N E R A R I S  F O R M AT I U S :  B AT X I L L E R AT

Amb el títol
professional i si se
superen les matèries

comunes del batxillerat,
s’obté el títol de

“batxillerat musical”     o
“batxillerat de dansa”

UNIVERSITAT•GRAUS

BRANQUES
DE CONEIXEMENT

Arts
i humanitats

Ciències
socials

i jurídiques

Ciències
de la salut

Ciències Enginyeria i
arquitectura

TÍTOL DE TÈCNIC

Cicles Formatius de Grau
Mitjà de Formació

Professional, ensenyaments
d’esports i artístics CFGM

PAU (Proves d’Accés a la Universitat)

• Fase General. Obligatòria
(validesa indefinida)
• Fase Específica. Opcional
(validesa per als 2 cursos
següents)



ITINERARIS FORMATIUS

A qui s'adreça?

Aquesta etapa va adreçada convencionalment
als joves entre 16 i 18 anys que tenen superada
l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), però
és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui
de forma presencial o a distància.

Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels
requisits següents:

• estar en possessió del títol de graduat/ada en
educació secundària obligatòria;

• estar en possessió del títol de tècnic/a per ha-
ver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al
qual s'havia accedit mitjançant una prova
d'accés;*

*En aquests casos en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica d’arts plàstiques i dis-
seny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.

• estar en possessió del títol de tècnic/a supe-
rior per haver superat un cicle formatiu de grau
superior, al qual s'havia accedit mitjançant una
prova d'accés;*

• haver cursat estudis a l’estranger que hagin
estat homologats (o estiguin en tràmit
d’homologació) al títol de graduat/ada en edu-
cació secundària, al títol de tècnic/a o equiva-
lent;

• haver cursat altres estudis de plans anteriors
que estiguin homologats als estudis esmentats.

BATXILLERAT

Currículum de l'etapa

El batxillerat és un cicle format per dos cursos i
s’organitza en tres modalitats (Arts, Ciències i tec-
nologia, Humanitats i ciències socials).

La modalitat que triïn el primer any es mantindrà,
en principi, durant els dos cursos del cicle.

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:
• Part comuna: assignatures comunes i tutoria.
• Part diversificada: matèries pròpies de la mo-

dalitat escollida, matèries optatives i treball de
recerca.

L’horari lectiu setmanal és de 30 hores.

MODALITATS

Arts

La modalitat d’arts s’adreça a persones interes-
sades en els fenòmens artístics, caracteritzats
per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un
alumnat amb inquietuds, tot i que no necessària-
ment amb un perfil d’intèrpret entorn del món
audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el pa-
tronatge, els mitjans de comunicació, la publici-
tat, les arts escèniques, la producció i gestió
d’empreses del sector cultural o l’animació cul-
tural i social.

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a
l’alumnat interessat en les ciències experimen-
tals, les matemàtiques, els estudis relacionats
amb continguts cientificosanitaris i el món dels
processos tecnològics i dels materials, instru-
ments, aparells i màquines utilitzats en la pro-
ducció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça
a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els
estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifes-
tacions culturals, les ciències socials, jurídiques,
polítiques i econòmiques, la gestió i administració
pública, la comunicació, les relacions públiques,
la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

ACREDITACIÓ

En acabar aquests estudis, els i les estudiants
que hagin superat totes les matèries cursades
rebran el títol de batxillerat.

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:
• la universitat (un cop aprovades les proves

d’accés),
• un cicle formatiu de grau superior de formació

professional específica, d’arts plàstiques i dis-
seny o d’esports,

• ensenyaments superiors artístics
• el món laboral



• Llengua catalana i literatura. 2 h. 

• Llengua castellana i literatura. 2 h.  

• Llengua estrangera. 3 h.  

• Ciències del món contemporani. 3 h.  

• Filosofia i ciutadania. 3 h.  

• Educació física. 2 h. 

• Tutoria. 1 h.  

Humanitats  

• Llatí       

• Grec 

• Lit. Catalana 

Socials 

• Matemàtiques 

• Ec. Org Empresa 

• Hª món 
contemporani 

ARTS. Disseny 

• Dibuix artístic 

• Dibuix Tècnic 

• Tec. Exp. 
Grafoplàstica 

Ciències  

• Química 

• Biologia 

• Matemàtiques 

Tecnològic  

• Matemàtiques 

• Física 

• Tec. Ind. o 
química 

Lit. Universal Economia Volum 

 

C. de la terra 

- 

 Física 

 

Electrotècnia  

- 

 Dibuix tècnic. 

Religió.           Història de la Música.  

Francès.          Psicologia i Sociologia 
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• Llengua catalana i literatura. 2 h. 

• Llengua castellana i literatura. 2 h.  

• Llengua estrangera. 3 h.  

• Història. 3 h.  

• Hª de la Filosofia. 3 h.  

• Treball de recerca. (2 h.)  

• Tutoria. 1 h.  

Humanitats   

• Llatí       

• Hª de l’art    

• Grec 

Socials  

• Geografia 

• Matemàtiques 

• Ec. Org Empresa 

ARTS. Disseny  

• Dibuix artístic 

• Hª de l’art 

• Finaments del 
disseny. 

Ciències 

• Química 

• Biologia 

• Matemàtiques 

Tecnològic 

• Matemàtiques 

• Física 

• Tec. Ind. o 
química 

Lit. Castellana Hª de l’Art 

Dibuix tècnic  

- 

Imatge. 

 

C. de la terra 

- 

 Física 

 

Electrotècnia  

- 

Dibuix tècnic. 

Preparem Inef. Estètica. Història de la Música.  

Francès. Psicologia i Sociologia 
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U N I V E R S I T A T • G R A U S  /  M Ó N  L A B O R A L

Prova d’Accés CFGM
17 anys o fets el mateix any

de la convocatòria

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle Formatiu Grau Superior CFGS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Cicle Formatiu Grau Superior CFGS

ENSENYAMENT ESPORTIUS
Cicle Formatiu Grau Superior CFGS

PROVA D’ACCÉS A GS
• Amb 18 anys: títol de GM

de la mateixa família
• Amb 19 anys: prova d’accés

PROVA D’ACCÉS A GS
• Amb 18 anys: títol de GM

de la mateixa família
• Amb 19 anys: prova d’accés

i prova específica

• Prova d’accés i títol de tècnic de
la mateixa modalitat

• Títol de batxillerat i títol de tècnic
de la mateixa modalitat

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cicle Formatiu Grau Mitjà CFGM

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Cicle Formatiu Grau Mitjà CFGM

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Cicle Formatiu Grau Mitjà CFGM

Prova específica - aptitud Prova específica - aptitud

Títol de graduat/ada en ESO

ESO

Amb títol de GM de famílies equivalents
i prova d’accés de les matèries comunes

IT INERARIS FORMATIUS:  FORMACIÓ PROFESSIONAL

Batxillerat Batxillerat i prova especifica
(aptitud), excepte si tenen títol
de batxillerat artístic o d’altres

modalitats i han cursat 3 matèries
de la via d’arts plàstiques

Batxillerat i títol de tècnic
de grau mitjà de la mateixa

modalitat esportiva



ITINERARIS FORMATIUS

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Preinscripció i matrícula. Curs 2010-2011
FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU MITJÀ

CALENDARI

• Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig
• Presentació de les sol·licituds: del 10 al 21

de maig
• Llistes baremades: 1 de juny
• Reclamacions: 2, 3 i 4 de juny
• Llistes baremades un cop fetes les reclamacions:

9 de juny
• Llistes definitives: 23 de juny
• Període de matriculació: de l’1 al 7 de juliol

PROCÉS

1. Omplir la sol·licitud (es poden escollir fins a 7
opcions)

2. Recopilar la documentació:
Documentació que s’ha de presentar a l’institut
escollit en primera opció:

SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT:

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE
en cas de ser estranger

• Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària
Individual), en cas de no disposar-ne, el Depar-
tament d’Educació consultarà el CatSalut

SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT:

• Original i fotocòpia del llibre de família (si l’alumne
o l’alumna està en situació d’acolliment, la resolu-
ció del Departament d’Acció Social i Ciutadania)

• Original i fotocòpia del DNI o NIE (en cas de ser
estrangers) de pare, mare o tutor

• Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària
Individual); en cas de no disposar-ne, el Depar-
tament d’Educació consultarà el CatSalut

EN TOTS ELS CASOS

• Alumnes que hagin acabat l’ESO: certificació aca-
dèmica de la qualificació mitjana de l’etapa

• Alumnes que cursen 4t: certificació de la nota
mitjana de l’expedient acadèmic fins a 3r

• Alumnes que han fet la prova d’accés: certifica-
ció de la qualificació de la prova (la dóna l’institut
on s’ha fet l’examen i es podrà presentar fins el
21 de maig i fins el 4 de juny en el cas d’incidèn-
cies diverses)

• Altres estudis: qualificació mitjana amb 2 decimals

Preinscripció i matrícula. Curs 2010-2011
FORMACIÓ PROFESSIONAL
GRAU SUPERIOR

CALENDARI

• Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig
• Presentació de les sol·licituds: del 25 de maig

al 4 de juny
• Llistes baremades: 8 de juny
• Reclamacions: 9, 10 i 11 de juny
• Llistes baremades un cop fetes les reclamacions:

21 de juny
• Llistes definitives: 23 de juny
• Període de matriculació: de l’1 al 7 de juliol

PROCÉS

1. Omplir la sol·licitud (es poden escollir fins a 7
opcions)

2. Recopilar la documentació:
Documentació que s’ha de presentar a l’institut
escollit en primera opció:

SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT:

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE
en cas de ser estranger

• Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària
Individual), en cas de no disposar-ne, el Depar-
tament d’Educació consultarà el CatSalut

SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT:

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres
documents relatius a la filiació

• Original i fotocòpia del DNI o NIE (en cas de ser
estranger), de pare, mare o tutor

• Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària
Individual); en cas de no disposar-ne, el Depar-
tament d’Educació consultarà el CatSalut

EN TOTS ELS CASOS:

• Certificat de la qualificació de la prova d’accés o
la qualificació mitjana dels estudis que permetin
l’accés

• Original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre
de qualificacions del batxillerat o certificació aca-
dèmica de les qualificacions obtingudes al batxi-
llerat o a altres estudis que permetin l’accés

• Si l’alumnat estranger no pot aportar algun
d’aquests documents, es té en compte la docu-
mentació alternativa que aporta per acreditar les
diferents circumstàncies

REQUISITS D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

FORMACIÓ PROFESSIONAL
• Tenir el títol de graduat/ada en ESO
• També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova

d’accés corresponent

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU MITJÀ

- Tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la
prova, i no tenir el Graduat en ESO

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
• Tenir el títol de graduat/ada en ESO
• També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova

d’accés corresponent
• En tots dos casos, superar també una prova

específica (prova d’aptitud)

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU MITJÀ

- Tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la
prova, i no tenir el Graduat en ESO

ENSENYAMENTS D’ESPORTS
• Tenir el títol de graduat/ada en ESO
• També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova

d’accés corresponent.
• En tots dos casos, superar també una prova

específica (prova d’aptitud)

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU MITJÀ

- Tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la
prova, i no tenir el Graduat en ESO

REQUISITS D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL
• Tenir el títol de batxillerat
• També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova

d’accés corresponent

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU SUPERIOR

- Tenir com a mínim 19 anys o complir-los el mateix
any de la convocatòria

- Tenir 18 anys (o fer-los l’any en què es fa la prova)
i acreditar un títol de tècnic/a del mateix grup
d’itineraris

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
• Tenir el títol de batxillerat
• També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova

d’accés     corresponent
• Superant també una prova específica     (prova

d’aptitud), excepte pels alumnes amb títol de
batxillerat artístic o títol de tècnic de GM de la
mateixa família professional o famílies equivalents

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROVA DE GRAU SUPERIOR

- Tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova)
- També la poden fer les persones que tenen 18

anys (o els fan l’any en què es fa la prova) i acre-
ditin un títol de tècnic/a d’arts plàstiques i dis-
seny, o FP de família equivalent

ENSENYAMENTS D’ESPORTS
• Tenir el títol de batxillerat i el títol de tècnic/a de

grau mitjà de la modalitat que es vol cursar
• També s’hi pot accedir si es té el títol de tècnic/a

de grau mitjà, 18 anys i es supera la prova d’accés
a grau superior











Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

comença 
el teu itinerari 
professional 
els 
t’ho faciliten!
programes 
de qualificació 
professional 
inicial

pqpi

educació

 Oferta de
 L’oferta formativa dels programes 
 de qualificació professional inicial es 
 desenvolupa amb la col·laboració 
 del Departament d’Educació, 
 el Departament de Treball (SOC),
 les administracions locals i altres entitats 
 i institucions, amb el suport del Fons 
 Social Europeu.

 Aquests programes són desenvolupats per: 
•  el Departament d’Educació,  
 en col·laboració amb les administracions 
 locals i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
 (SOC):
 PTT (Pla de transició al treball)
 FIAP (formació i aprenentatge 
 professional)
•  les administracions locals
•  altres centres educatius i entitats 
 de formació 

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur



Els  T’obren la porta per
•  fer un itinerari de formació professional
•  trobar feina amb millor qualificació
•  obtenir el graduat en ESO

 I t’ofereixen
•  assessorament i orientació personalitzada
•  aprenentatge i qualificació professional 

Si tens més de 16 anys
i no has obtingut el graduat en ESO
Pots informar-te sobre les opcions 
de formació i treball que tens  
en el teu entorn
Pots decidir el teu itinerari professional
Pots iniciar-te en una professió, 
de manera pràctica i en contacte 
amb empreses
Pots aconseguir feina i/o continuar 
la teva formació

• Al teu centre de secundària
•  Al web www.gencat.cat/educacio
•  Al telèfon 900 15 11 76, d’informació sobre PQPI 
•  Al 012, telèfon d’atenció ciutadana 

Què hi faràs • formació professional en un ofici o sector que inclou  
 formació pràctica en empresa (FCT), mòduls A
• formació bàsica necessària per poder  
 desenvolupar-te bé en un lloc de treball i per continuar  
 formant-te: coneixement de l’entorn, cerca de feina,  
 càlcul aplicat i tècniques de comunicació, mòduls B

 I, si vols, simultàniament o més endavant
•  formació perquè puguis obtenir el graduat en 
 educació secundària, mòduls voluntaris C

Adreça’t

El teu itinerari...

Administració i gestió
• Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis 
administratius generals

Agrària
• Auxiliar en activitats agropecuàries
• Auxiliar en jardineria: vivers i jardins
• Auxiliar en vivers i jardins

Arts gràfiques
• Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

Comerç i màrqueting
• Auxiliar en comerç i atenció al públic
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció  
al públic

Edificació i obra civil
• Auxiliar de paleta i construcció
• Auxiliar de pintura

Electricitat i electrònica
 • Auxiliar en muntatges d’instal·lacions   
 electrotècniques en edificis

Fabricació mecànica
• Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust  
i soldadura
• Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
• Auxiliar de mecànica i electricitat
• Auxiliar en serralleria i construccions 
metàl·liques

Fusta, moble i suro
• Auxiliar en treballs de fusteria  
i instal·lació de mobles

Possibilitats formatives
Hoteleria i turisme

• Auxiliar de cuina
• Auxiliar d’establiments hotelers
• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  
de restauració

Imatge personal
• Auxiliar de perruqueria
• Auxiliar en imatge personal: perruqueria 
i estètica

Indústries alimentàries
• Auxiliar de la indústria càrnia
• Auxiliar de pastisseria i fleca

Informàtica i comunicacions
• Auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics

Instal·lació i manteniment
• Auxiliar en fontaneria i calefacció  
i climatització
• Auxiliar en manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas
• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
elèctriques i d’aigua i gas

Transport i manteniment de vehicles
• Auxiliar de manteniment de carrosseria 
de vehicles
• Auxiliar de reparació i manteniment  
de vehicles lleugers

ESO M
ón laboral  

CFGM
Certificació 
acadèmica CFGS

Títol 
GESO

Tu ets 
aquí

Prova  
d’accés*

Prova  
d’accés

Mòduls
obligatoris

(A i B)

Mòduls
voluntaris 

(C)

* amb possibilitat d’exempcions



Ensenyaments a distància 

L’Institut Obert de Catalunya (IOC), 
dependent del Departament d'Educació, permet 
estudiar a distància, mitjançant procediments 
telemàtics. 

Estudis que es poden cursar 
 

• Curs per a l'obtenció del títol de 
graduat/ada en educació secundària 
 

• Batxillerat : arts, ciències i tecnologia i 
humanitats o ciències socials 
 

• Formació professional oberta 
 

• Preparació per a proves d'accés a 
CFGS. 



Qui hi pot estudiar  
 
Les persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies 
diverses, no poden assistir a un centre presencial.  
 
Les persones entre 16 i 18 anys que acreditin que es troben en 
alguna de les circumstàncies següents:  
 

– Viure lluny d'un centre d'ensenyament, fins i tot a l'estranger 
– Tenir alguna discapacitat 
– Formar part de col·lectius especials: esportistes, músics... 
– Treballar 
– Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció 

del centre 
 

Extraordinàriament, i només amb l'autorització del 
Departament d'Educació,  s'hi poden inscriure  
alumnes menors de 16 anys. 



Manel  Mascarell
EAP B-12
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