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Principals Sectors d’Ocupació 
a les Comarques de la 

Catalunya Central



Dades econòmiques i d’ocupació de l’Anoia (I)

Indústria (28%) destaquen la indústria de 
productes metàl·lics (4% del total de 
població ocupada), la del paper (4%), les 
indústries tèxtils (2%) i les del cautxú i 
plàstic (2%).

Serveis (62%) els principals sectors 
d’ocupació són el comerç al detall 
(10%) i a l'engròs (6%), serveis de 
menjar i begudes (5,5%), activitats 
sanitàries (4,6%) i educació

Activitats d’alt contingut tecnològic 4,4%

Ocupació

Font: Informe Territorial Demarcació de Barcelona, 2017. Diputació de 
Barcelona. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7


Dades econòmiques i d’ocupació del Bages (I)

Indústria (27%) destaquen principalment 
les indústries de productes alimentaris 
(4,2% del total de llocs de treball), la de 
productes metàl·lics (4,2%), vehicles a 
motor (3,8%), productes tèxtils (2%) i 
indústries extractives.

Serveis (65%) els principals llocs 
d’ocupació són al comerç (20%), la sanitat 
(13%), les activitats administratives (5%), 
l’administració pública (5%), l’educació 
(4,6%) i l’hostaleria (4,3%).

Activitats d’alt contingut tecnològic 9,1%

Ocupació

Font: Informe Territorial Demarcació de Barcelona, 2017. Diputació de 
Barcelona. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7


Dades econòmiques i d’ocupació del Berguedà (I)

Indústria (18%) destaquen principalment 
les indústries de productes alimentaris 
(4,6% del total de llocs de treball) i la de 
productes tèxtils (4%).

Serveis (64%) els principals llocs 
d’ocupació són el comerç (11%), serveis 
de menjar i begudes (7,2%), 
administracions públiques (5,5%), les 
activitats administratives (5%), 
l’administració pública (5%) i la sanitat 
(4%).Activitats d’alt contingut tecnològic 2,3%

Ocupació

Font: Informe Territorial Demarcació de Barcelona, 2017. Diputació de 
Barcelona. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7


Dades econòmiques i d’ocupació del Moianès (I)

Indústria (35%) destaquen principalment les 
indústries de productes alimentaris (22% del 
total de llocs de treball) i la de productes 
tèxtils (6,3%)

Serveis (50%) els principals llocs 
d’ocupació són el comerç al detall (9%), 
serveis de menjar i begudes (7,9%) i els 
serveis socials amb allotjament (6%).

Activitats d’alt contingut tecnològic 2%

Ocupació

Font: Informe Territorial Demarcació de Barcelona, 2017. Diputació de 
Barcelona. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7


Dades econòmiques i d’ocupació d’Osona (I)

Indústria (31%) destaquen principalment les 
indústries de productes alimentaris (13% del 
total de llocs de treball) i la de productes 
metàl·lics (4,2%)

Serveis (59%) els principals llocs 
d’ocupació són el comerç al detall (13%) i a 
l’engròs (5,6%), educació (5,2%), serveis 
de menjar i begudes (4,3%) i els serveis 
socials amb allotjament (6%)

Activitats d’alt contingut tecnològic 7,1%

Ocupació

Font: Informe Territorial Demarcació de Barcelona, 2017. Diputació de 
Barcelona. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona

https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BARCELONA_2017.pdf/dc7242bf-86c4-4a67-b994-d7417d621cd7


Dades econòmiques i d’ocupació del Solsonès (I)

Indústria Comerç Agricultura
AAPP, 

Educació, 
Sanitat i 
Serveis 
Socials

Construcci
ó

Agricultura HostaleriaServeis a 
la 

Producció

Serveis a les 
llars, activitats 

d’entreteniment

Font: Anàlisi de les necessitats formatives del sector empresarial de Solsona, Cardona i 
entorn. Informe Final. Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona

Llocs de treball i centres de cotització 2015 

http://www.adlsolcar.cat/wp-content/uploads/2016/04/Informe-mapa-formatiu-diagnosi-i-propostes.pdf
http://www.adlsolcar.cat/wp-content/uploads/2016/04/Informe-mapa-formatiu-diagnosi-i-propostes.pdf


CFGM Excavacions i sondatges
CFGM Transport i manteniment de vehicles

CFGS Administració i finances

CFGS Projectes d’edificació

CFGS Administració sistemes informàtics en xarxa

9

Necessitats de qualificació professional de les 
empreses

EAGS Assistència al Producte gràfic Imprès

PFI Auxiliar de Vendes i Oficina d’Atenció al Públic

CFGM Activitats Comercials

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CFGS Màrqueting i Publicitat

CFGS Gestió Comercial i Màrqueting

CFGS Administració i Finances

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma



□ Programes de Formació i Inserció 
□ Formació Professional
□ Ensenyaments Artístics

▪ Arts Plàstiques i Disseny
▪ Teatre
▪ Circ
▪ Dansa
▪ Música

□ Ensenyaments Esportius

Tipus d’Ensenyaments Professionals que donen 
resposta a les necessitats de qualificació



❑ Activitats físiques i esportives
❑ Administració i gestió
❑ Agrària
❑ Arts i artesanies
❑ Arts gràfiques
❑ Comerç i màrqueting
❑ Edificació i obra civil
❑ Electricitat i electrònica
❑ Energia i aigua
❑ Fabricació mecànica
❑ Fusta, moble i suro
❑ Hoteleria i turisme
❑ Imatge i so

❑ Imatge personal
❑ Indústries alimentàries 
❑ Indústries extractives
❑ Informàtica i comunicacions
❑ Instal·lació i manteniment
❑ Marítim pesquera
❑ Química
❑ Sanitat
❑ Seguretat i medi ambient
❑ Serveis socioculturals i a la comunitat
❑ Tèxtil, confecció i pell
❑ Transport i manteniment de vehicles
❑ Vidre i ceràmica

26 Famílies Professionals



Els PFI, una opció de 
continuïtat



Per què els PFI?

❏ Per donar resposta als joves que acaben l’ESO 
sense graduar.

❏ Per oferir-los un nou recurs de formació amb nous 
enfocaments i atenció individualitzada.

❏ Per acompanyar-los en la definició del seu itinerari 
formatiu i professional i posar-los en condicions 
d’iniciar-lo



Joves destinataris

❏ Que compleixin com a mínim 16 anys i com a 
màxim 21 en l’any natural d’inici del programa

❏ Que han deixat l’educació secundària obligatòria 
sense obtenir el títol.

❏ Que accedeixen voluntàriament als programes
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Objectiu

Proporcionar les competències que permetin als joves 

continuar la formació, especialment en cicles d’FP de 

grau mitjà, i millorar les seves condicions d’accés al 

món laboral 



Estructura

❏ Durada: 1000 hores (1 curs acadèmic)
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Tutoria i acompanyament

❑ Atenció individualitzada i acompanyament en el procés de 

desenvolupament personal (remotivació, canvis actitudinals, 

autovaloració)

❑ Suport en la definició de l’itinerari de cada jove

❑ Orientació acadèmica i professional

❑ Acompanyament en la inserció laboral i educativa en finalitzar el 

programa

❑ Treball conjunt amb les famílies i altres serveis de l’entorn
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Característiques dels programes

❑ Grup reduït d’alumnes (16-17 alumnes)

❑ Equip docent reduït

❑ Tutoria individualitzada

❑ Flexibilitat en l’organització del currículum

❑ Ús de metodologies diverses i motivadores (treball per projectes i 

cooperatiu, treball en entorn simulat, utilització de TIC…).

❑ Desenvolupament de competències transversals

❑ Col·laboració amb l’entorn, especialment amb empreses
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Resultats
❑ Curs 2016-2017

▪ Participants: 7115

▪ Finalitzen i són avaluats 75%

▪ Aprovats: 77,4%

❑ Curs 2015-2016

▪ Seguiment de l’alumnat 

aprovat als 6 mesos 

(resultats en %)



Accés

20

❑Als programes organitzats pel Departament d’Ensenyament

Es realitza la preinscripció d’acord al procediment i calendari d’admissió i 
matrícula establert en la Resolució del DE (pendent de publicació). 
Sol·licituds: del 14 al 25 de maig

❑Als programes autoritzats pel Departament d’Ensenyament :

Cal adreçar-se directament als centres docents privats, a les 
administracions locals o a les entitats que els imparteixen



El Cicles de Formació 
Professional. Una opció d’èxit



22

◻ Són estudis molt interessants i motivadors, especialment per 
aquells joves que no volen seguir la via universitària. 

◻ Aprenem fent! Es treballa de manera molt més pràctica. 

◻ Tenen una aplicació real: tots els cicles formatius combinen 
la formació a l'aula amb la formació en centres de treball. 

◻ Formen per a treballar en un sector i en un ocupació 
(capacitació professional) 

◻ S'avalua l'alumnat de manera diferent: tallers, rúbriques, 
treballs per projectes... 

Aprenem a fer

La FP té una vessant molt pràctica



Quines assignatures es fan? 

A l’FP les assignatures s’anomenen mòduls

Tipus de mòduls:

❖mòduls professionals associats a una o més unitats de competència

❖mòduls professionals de suport (formació de base de cada títol)

❖mòduls professionals transversals a tots el títols : 

➢ Formació i orientació laboral (FOL)    (GM/GS)
➢ Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)    (GM/GS)
➢ Mòdul professional d’anglès (GM)

❖mòdul professional de síntesi en CFGM i mòdul professional de projecte 
en CFGS

❖mòdul professional d’FCT : 350-400 h. 
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◻ La Formació en Centres de Treball està en el currículum de tots els 
cicles formatius. En aquest mòdul, l’alumne, posa en pràctica en un 
entorn laboral real aquells coneixements que ha après en el cicle 
formatiu.

◻ Aquestes estades seran, en alguns casos, la primera vegada que els 
estudiants accediran a una empresa. 

◻ A les empreses, a més a més d'aprendre la professió, també es 
formaran en competències transversals: treball en equip, comunicació, 
organització de la pròpia feina, etc. 

◻ Les empreses d’FCT són el principal canal per trobar feina

S’estudia dins i fora de l’institut

Possibilita un primer contacte amb l’empresa
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Què és la FP Dual?

❏ L’alumne rep part de la formació
▪ en el centre de formació professional

▪ mitjançant les activitats formatives i productives en 
l’empresa

❏ Acord de la distribució de la formació mitjançant un conveni 
entre el centre i l’empresa. La major part de l’estada a 
l’empresa és remunerada

❏ El centre i l’empresa designen els tutors/es que fan el 
seguiment de l’alumnat aprenent, i que coordinen i avaluen les 
activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.



Preinscripció als cicles formatius
Dates
❏ Grau mitjà del 14 al 24 de maig 
❏ Grau Superior del 24 de maig al 7 de juny
Què cal fer?
1. Fer la sol·licitud en el període de preinscripció (presencial o telemàticament). La 

preinscripció pel curs 2018-2019 dels cicles formatius de grau superior serà TELEMÀTICA
2. Documentació a lliurar al centre de la primera opció:
a) Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.
b) Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 
c) Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
d) Si l’alumne té l’ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica.
e) Si l'alumne encara està cursant 4 ESO en el moment de presentar la documentació, s’ha de 

presentar un certificat de la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO. Aquest certificat 
s’ha de demanar a la secretaria del centre on està actualment estudiant l’alumne.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/


Requisits d’accés per als cicles formatius de grau 
mitjà

Tenen accés directe als cicles formatius de grau mitjà les persones que 
compleixen algun dels requisits següents:
□tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
□haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
□tenir el títol de tècnic de formació professional o de tècnic auxiliar,
□haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
□tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
□haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
□haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional 
inicial (PQPI),
□tenir un títol que doni accés a un cicle formatiu de grau superior o
□tenir el títol de formació professional bàsica.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar 
una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què 
es fa la prova.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp/


Quina distribució i prioritat hi ha en l’adjudicació de 
places en els Cicles Formatius de Grau Mitjà?

❏ 60% places pels alumnes que provenen de l’ESO 
(ordenats per nota)

❏ 20% places pels alumnes que hagin superat els 
mòduls obligatoris d’un PQPI o que provenen de la 
Formació Professional Bàsica (ordenats per nota)

❏ 20% places pels alumnes que provenen de la prova 
d’accés o del curs de formació específic per a 
l’accés (ordenats per nota)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/


Cicles de grau mitjà amb més demanda curs 17-18

1. CFPM Cures auxiliars d’infermeria 

2. CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes 

3. CFPM Gestió administrativa 

4. CFPM Atenció a persones en situació de dependència

5. CFPM Electromecànica de vehicles automòbils

6. CFPM Conducció d’activitats físiques i esportives en medi natural

7. CFPM Activitats comercials

8. CFPM Emergències sanitàries

9. CFPM Farmàcia i parafarmàcia

10. CFPM Cuina i gastronomia



Requisits d’accés per als cicles formatius de grau 
superior

Tenen accés directe als cicles formatius de grau superior les persones que 
compleixen algun dels requisits següents:

□tenir el títol de batxillerat,
□tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
□haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat 
experimental,
□haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
□tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
□haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o
□tenir el títol de tècnic de formació professional. No tenen accés directe els que tenen 
el títol de tècnic d’esports ni els tècnics d’arts plàstiques i disseny.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar 
una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en 
què es fa la prova.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/


Quina distribució i prioritat hi ha en l’adjudicació de 
places en els Cicles Formatius de Grau Superior?

❏ 60% places pels alumnes que provenen del 
batxillerat

❏ 20% places pels alumnes amb títol de tècnic de 
formació professional, amb prioritat per aquells 
alumnes que han cursat el Curs de Formació 
Específic d’Accés a CFGS i el Curs de Preparació 
per a la Proves d’Accés 

❏ 20% places pels alumnes que provenen de la prova 
d’accés

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/


Prioritat en l’accés als CFGS per la via de títol de tècnic de 
formació professional

Del 20% de les places reservades pels alumnes que acrediten un títol de 
tècnic de formació professional, es prioritzarà:
❏ 1r. Alumnes procedents de la mateixa família professional del títol de 

tècnic/a amb opció prioritària del CAS o el curs de preparació per a la 
incorporació a CFGS

❏ 2n. Una altra família del títol de tècnic/a amb opció prioritària
❏ 3r. La mateixa família del títol de tècnic/a sense opció prioritària
❏ 4t. Una altra família del títol de tècnic/a sense opció prioritària
❏ 5é. Alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el 

curs de preparació per a les proves d’accés
❏ 6é. Alumnes amb el títol de tècnic i procedeixen d’una família 

professional AFÍ (blocs)
❏ 7é. Alumnes amb el títol de tècnic i procedeixen d’una família 

professional NO AFÍ (blocs)
❏ Un cop feta la prioritat s’ordenen per nota del cicle formatiu de grau 

mitjà (no del curs)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-curs-acces/


Cicles de grau superior amb més demanda curs 17-18

1. CFPS Administració i finances

2. CFPS Educació infantil

3. CFPS Integració social

4. CFPS Animació d’activitats físiques i esportives

5. CFPS Administració de sistemes informàtics en xarxa

6. CFPS Laboratori clínic i biomèdic

7. CFPS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

8. CFPS Automoció

9. CFPS Higiene bucodental

10. CFPS Automatització i robòtica industrial



Inserció laboral

A tot Catalunya A Catalunya Central

Transcorreguts menys de 9 mesos des del final dels estudis

L’empresa de pràctiques esdevé la principal font d’ocupació



I amb l’FP DUAL?

A tot Catalunya A la Catalunya Central



Quines famílies tenen millor inserció laboral? 
(dades del 2017)
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Sí, però… com és aquesta feina?
□ Tenen bones perspectives salarials: un jove titulat en FP percep, en 

alguns casos, un 40% més de sou que un graduat universitari. 
□ Té millors perspectives de quedar-se a l'empresa: els joves amb FP 

tenen la taxa de temporalitat més baixa del mercat de treball (per 
exemple: 33% davant del 65% de les persones sense estudis). 

Un 26,5% dels 
contractes que 
s’han fet a aquests 
graduats son 
contractes indefinits 
(26% per GM i 32% 
per GS
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Afavoreixen la inserció laboral dins el territori

□ L’oferta formativa en Formació Professional està 
dissenyada tenint en compte les necessitats de 
qualificació de les empreses d’un territori.

□ Aquesta característica fa que els joves puguin trobar 
feina a prop de la seva zona de residència.

□ Això també afavoreix el creixement de les empreses 
de la zona ja que no han de buscar personal 
qualificat en altres ciutats, potencia l’estabilitat de les 
seves plantilles i, per tant, l’estabilitat laboral dels 
seus treballadors. 
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◻ L'FP és una formació que té validesa acadèmica i 
professional a tot l'Estat, així com en tots els països 
membres de la UE. Podem anar a Europa, les 
empreses sabran quin són els nostres coneixements 
i... a molts d'aquests països l'FP està molt ben 
valorada! 

◻ Hi ha la possibilitat de poder fer la Formació en 
Centres de Treball a empreses de fora del nostre 
país. També hi ha la possibilitat de treballar a 
l’estranger un cop finalitzada la formació. 

Al final obtenim un diploma vàlid a tota la UE

S’obté una titulació oficial
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Afavoreixen la continuïtat dels estudis

□ Qualsevol estudiant que cursi FP pot continuar el seu 
itinerari formatiu fins accedir a la universitat. 

□ Cada vegada hi ha més vies que possibiliten l'accés d'uns 
estudis a uns altres, p. ex: CPI, les proves d'accés, les 
lliures. 

□ Fomenta la formació contínua: L'FP forma per a una 
ocupació en concret, però també desperta les ganes de 
continuar formant-se i millorar el seu perfil per ser més 
competitiu. 

□ Es transmet la idea que el mercat de treball és actiu i que 
cal anar adaptant-nos-hi constantment.

□ Disminueix les taxes de fracàs. 



Accés a la universitat des d’un cicle formatiu de 
grau superior

❑ No hi ha reserva de places pels estudiants d’FP
□ Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació 

professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu 
superior o equivalents poden accedir a ensenyaments universitaris de 
grau. 

□ Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris 
oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés 
és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar aquesta 
nota poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica 
de les PAU.

Informació a la web:
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/


Convalidacions entre CFGS i universitat

Els alumnes que accedeixen a uns estudis de grau amb un cicle formatiu 
de grau superior (CFGS) poden convalidar crèdits ECTS a les universitats 
de Catalunya.

Cada universitat determina les seves convalidacions.

Informació al web:

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarLlistar
EnllacInteresPerNom.do?partMenuId=51

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarLlistarEnllacInteresPerNom.do?partMenuId=51
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarLlistarEnllacInteresPerNom.do?partMenuId=51


43

I a demés...

□ Permet fer intercanvis europeus i fomenta la mobilitat 
internacional. 

□ Els cicles formatius de grau superior estan considerats 
estudis superiors de nivell 1 en el marc de les 
qualificacions per a l’educació superior.

□ La FP possibilita compatibilitzar formació i feina o altres 
responsabilitats. 

□ Fomenta la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 
Tothom hi té cabuda i en totes les especialitats. 

□ Són estudis molt més econòmics que els estudis 
universitaris. 



Quines novetats d’oferta en CFGM hi ha per al curs 
2018-2019?

Per al curs 2018-2019 l’oferta de cicles formatius de grau mitjà s’amplia 
amb els següents títols:

❑ CFGM de Carrosseria (Institut Lacetània)

❑ CFGM Mecanització (Institut de Vic)

❑ CFGM d’Activitats Eqüestres (Joviat) Pendent d’aprovació

❑ CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència (Vedruna 
Escorial Vic) Pendent d’aprovació

❑ CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (Vedruna Escorial Vic) 
Pendent d’aprovació



Quines novetats d’oferta en CFGS hi ha per al curs 
2018-2019?

Per al curs 2018-2019 l’oferta de cicles formatius de grau superior s’amplia amb els 
següents títols:

❑ CFGS de Condicionament Físic (Institut Quercus, Joviat)

❑ CFGS d’Ensenyament i Animació socioesportiva (Institut Quercus, Institut Milà i 
Fontanals i Joviat) en substitució del cicle LOGSE d’Animació d’activitats Físiques i 
Esportives.

❑ CFGS de Direcció de Cuina (Escola d’Hostaleria d’Osona)

❑ CFGS Educació infantil enfocat a la ciència i l’experimentació (Campus Professional 
UManresa) Pendent d’aprovació

❑ CFGS Administració i Finances enfocat a la gestió esportiva (Campus Professional 
UManresa) Pendent d’aprovació

❑ CFGS d’Educació Infantil (Vedruna Escorial Vic) Pendent d’aprovació

❑ CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (EDN) Pendent d’aprovació

❑ CFGS de Gestió de l’Aigua



Més Informació

□ Fira de l’Estudiant: del 9 al 12 d’abril
□ Jornades de portes obertes dels diversos centres d’EP
□ Llibret de la Fira de l’Estudiant
□ web firaestudiant.cat
□ web Xtec.cat: 
     Currículum i orientació FP/ PFI 

□ web Estudiar a Catalunya
▪ Informació general de PFI i Cicles formatius
▪ Fitxa de cada perfil
▪ Guia de centres

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Moltes gràcies

Coordinació Territorial d’Ensenyaments Professionals a la Catalunya Central

fp_ccentral.ensenyament@gencat.cat


