




 

 

PRESENTACIÓ 
  

El 13 d’octubre de 2010 es va presentar el 

document marc del Pla Estratègic 

d’Educació del districte de Sant Martí, 

Sant Martí, districte educador, amb 

l’objectiu de ser un instrument que faciliti 

la conversió de Sant Martí en un districte 

orientat a l’educació, amb la participació 

ciutadana, la planificació estratègica i la 

corresponsabilitat social en l’educació. 

Les actuacions que hem desenvolupat fins ara 

amb el suport i compromís de les institucions 

i entitats ciutadanes del districte ens han 

permès posar al servei del territori diversos 

instruments de millora:  

� Guia d’equipaments i entitats al servei de 

l’educació compartida 

� Sant Martí, districte educador (document marc) 

� Pla d’acollida a les noves direccions dels 

centres educatius de Sant Martí 

 

Paral·lelament, s’han dut a terme diversos 

programes sectorials impulsats des de 

l’Ajuntament de Barcelona amb la 

participació de diverses entitats, fundacions 

i altres institucions: Camins Escolars, Temps 

de Barri, programes d’interculturalitat o 

plans interdepartamentals destinats a la 

millora de les condicions de vida dels 

ciutadans i ciutadanes dels barris del 

districte: Pla de barris a Besòs-Maresme, 

Apropem-nos al Poblenou, Pla comunitari a 

Besòs-Maresme, Pla intercultural al Clot... 

La guia que teniu a les mans vol posar a la 

disposició de les famílies i del conjunt de la 

comunitat educativa diferents recursos que 

faciliten l’elecció d’estudis i ocupació i que 

són a l’abast de tothom.  

 



 

 
 

  
Cal destacar els punts següents: 

� Hi ha diverses opcions per elegir 

l’itinerari formatiu o per a la futura 

inserció laboral. 

� La formació facilita trobar feina i optar 

a millors condicions laborals. 

� Tant els centres educatius com l’entorn 

immediat disposen de moltes eines per 

facilitar la presa de decisions. 

� La importància de continuar la formació 

al final de l’ESO. Si la decisió, però, és 

cercar feina, la guia posa al vostre abast 

diferents recursos que us permetran 

estar en millors condicions de trobar-ne.  

� La formació continuada al llarg de la vida 

us donarà eines per facilitar els canvis i 

les millores professionals posteriors. 

 

Aquesta guia vol connectar amb les xarxes 

d’informació ja existents, per la qual cosa 

recull les diverses fonts que permeten escollir 

des del territori, sense excloure, però, altres 

opcions existents a Barcelona i Catalunya, i 

sense perdre de vista tampoc que vivim en un 

món global, cosa que requereix tenir en 

compte les oportunitats que es donen més 

enllà del nostre entorn local.  

De manera resumida, en la guia 

s’expliquen els aspectes següents:  

� Les opcions formatives disponibles. 

� Els recursos i les eines per ajudar l’alumnat 

a prendre decisions: informació i 

orientació educativa i professional. 

� Les opcions que teniu a l’abast per cercar 

feina i treballar. 

Desitgem que la nova guia us permeti 

conèixer millor els diversos itineraris existents 

al districte de Sant Martí i faciliti el procés 

d’elecció d’estudis i/o ocupació, especialment 

als nois i noies que acaben l’ESO.  

També trobareu tota aquesta informació de 

la guia a la web del districte 

http://www.bcn.cat/santmarti 
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Aquesta etapa va adreçada bàsicament als 

joves d'entre 16 i 18 anys que tenen superada 

l’educació secundària obligatòria (ESO), però 

és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui 

de manera presencial o a distància. 

Modalitats 

El batxillerat s’organitza en tres modalitats: 

� Arts 

� Ciències i tecnologia 

� Humanitats i ciències socials 

La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, 

en principi, durant els dos cursos. 

Arts 

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades 

en el món artístic, caracteritzat per la sensibilitat, 

l’expressió i la creativitat; un alumnat amb 

inquietuds en l’àmbit audiovisual, les arts gràfiques, 

el disseny, el patronatge, els mitjans de 

comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la 

producció i gestió d’empreses del sector cultural o 

l’animació cultural i social. 

Ciències i tecnologia 

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a 

l’alumnat interessat per les ciències experimentals, 

les matemàtiques, els estudis relacionats amb 

continguts científico-sanitaris i el món dels processos 

tecnològics i dels materials, instruments, aparells i 

màquines emprats en la producció 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 

manifestacions 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. 

Estructura  

El batxillerat s’estructura en: 

� Part comuna: assignatures comunes i tutoria 

� Part diversificada: matèries pròpies de la 

modalitat escollida, matèries optatives 

� Treball de recerca 

Requisits d’accés 

� Estar en possessió del títol de graduat/ada en 

educació secundària obligatòria. 

� Estar en possessió del títol de tècnic/a per haver 

superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual 

s'havia accedit mitjançant una prova d'accés. 

� Estar en possessió del títol de tècnic/a superior 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 educació secundària, al 

títol de tècnic/a o equivalent. 

� Haver cursat altres estudis de plans anteriors que 

estiguin homologats als estudis esmentats. 
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Ensenyaments professionals 
 
 

∗ Batxillerat a distància 

Es cursa a l’Institut Obert de Catalunya. 

Els ensenyaments de batxillerat a distància s’adrecen 

fonamentalment a persones que exerceixen una 

activitat laboral que els impedeix l’assistència a 

classe o bé que per causes diverses no troben encaix 

en l’oferta horària o geogràfica dels centres de 

secundària ordinaris. Excepcionalment, també 

s’adreça a l’alumnat que cursa batxillerat en un 

centre ordinari on no es pot oferir tota la gamma de 

matèries de modalitat. 

∗ Batxillerat nocturn 

Els ensenyaments nocturns de batxillerat s’adrecen 

fonamentalment a persones que a causa de la seva 

activitat laboral, dels seus interessos o per altres 

circumstàncies, troben un millor encaix en una 

oferta horària diferent de la del règim diürn o de les 

característiques dels ensenyaments no presencials. 

Només poden ser matriculades de batxillerat 

nocturn les persones que tinguin 18 anys o més i les 

que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acreditin, 

per motius laborals o altres que a criteri del consell 

escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir 

estudis en règim diürn. 

Les matèries de batxillerat s’han d’organitzar en tres 

blocs, que l’alumnat ha de cursar al llarg de tres cursos. 

 

Continuïtat dels estudis 

En acabar aquests estudis, les persones que hagin superat 

totes les matèries cursades rebran el títol de batxiller/a. 

Amb el títol de batxiller/a es pot accedir: 

� A la universitat (un cop aprovades les proves d’accés PAU). 

� A un cicle formatiu de grau superior de formació 

professional específica, d’arts plàstiques i disseny 

o d’esports, o a ensenyaments superiors artístics.  

� Al món laboral. 

Més informació 

www.edubcn.cat 

www.gencat.cat/ensenyament (portal “Estudiar a Catalunya”) 

 

Batxillerat 
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1- Cicles formatius de formació professional específica: 

– Grau mitjà 

–  Grau superior 

2- Ensenyaments esportius - Ensenyaments de règim especial:  

– Grau mitjà 

– Grau superior 

3- Ensenyaments artístics - Ensenyaments de règim especial: 

� Cicles d’arts plàstiques i disseny 

– Grau mitjà 

– Grau superior 

� Música  

– Ensenyaments a les escoles de música  

– Ensenyaments de música integrats  

– Grau professional  

– Grau superior 

� Dansa  

– Ensenyaments de les escoles de dansa  

– Ensenyaments de dansa integrats  

– Grau professional  

– Grau superior  

4- Ensenyaments superiors d’arts: 

– Ensenyaments superiors de disseny 

– Ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals 

– Ensenyaments superiors d'art dramàtic 

 
  

Ensenyaments professionals 
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1. CICLES FORMATIUS DE                   

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA 

Els cicles formatius són els ensenyaments que 

preparen per a l’exercici d’una determinada 

professió i poden ser de grau mitjà o de grau 

superior; s’agrupen en famílies professionals i tenen 

una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 

1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a 

la formació en un centre educatiu i una altra part a 

la formació pràctica en centres de treball. Un cicle 

formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un 

curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 

2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics. 

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà 

s’obté el títol de tècnic o tècnica i amb la superació 

d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior. 

El crèdit de formació pràctica en centres de treball 

és obligatori i avaluable, i es porta a terme en 

empreses o entitats mitjançant els convenis que el 

Departament d'Ensenyament hi ha establert. 

El Departament d’Ensenyament facilita l'obtenció 

directa de determinats títols de formació 

professional, si es tenen les condicions per accedir 

al cicle formatiu i se superen una sèrie de proves 

específiques per a cada cicle 

 

»Grau mitjà« 

Requisits d’accés  

� Títol de graduat en educació secundària (ESO). 

� Si no s’està en possessió del títol de l’ESO, cal superar la 

prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 

Oferta de cicles formatius de formació professional específica 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 

– Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural 

– Conducció d’activitats físicoesportives en el medi 

natural, perfil professional d’explotació d’esquí 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

– Gestió administrativa 

AGRÀRIA 

– Producció agropecuària 

– Jardineria 

– Treballs forestals i de conservació del medi natural 

ARTS GRÀFIQUES 

– Impressió en arts gràfiques 

– Preimpressió en arts gràfiques 

COMERÇ I MÀRQUETING 

– Comerç 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 

– Acabats de construcció 

– Obres de formigó 

– Obres de la construcció 

– Operacions i manteniment de maquinària de construcció 
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ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

– Equips electrònics de consum 

FABRICACIÓ MECÀNICA 

– Mecanització 

– Mecanització, perfil professional de manteniment i 

reparació de rellotgeria 

– Soldadura i caldereria 

FUSTA, MOBLE I SURO 

– Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble 

– Fabricació industrial de fusteria i moble 

HOTELERIA I TURISME 

– Cuina i gastronomia 

– Serveis de restauració 

IMATGE I SO 

– Laboratori d’imatge 

IMATGE PERSONAL  

– Caracterització 

– Estètica personal decorativa 

– Perruqueria 

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 

– Conservació vegetal, càrnia i de peix 

– Elaboració de productes alimentaris 

– Escorxador, carnisseria-xarcuteria 

– Forneria, pastisseria i confiteria 

– Olis d’oliva i vins 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

– Sistemes microinformàtics i xarxes 

 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

– Instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies 

– Instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies, perfil professional de 

manteniment de maquinària d’obra pública, logística i 

manutenció de càrregues i agrícola 

– Instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies, perfil professional de 

manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris 

Continuïtat dels estudis  

� Al batxillerat. 

� A un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés). 

� Al món laboral. 

 

»Grau superior« 

Requisits d’accés 

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior, s’ha de 

complir un dels requisits següents: 

� Disposar del títol de batxillerat. 

� Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior. 

� Tenir 19 anys o complir-los el mateix any de la convocatòria. 

� Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la convocatòria i 

acreditar un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris. 

Oferta de cicles formatius de formació professional específica 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES 

– Animació d’activitats físiques i esportives 

 

 

Ensenyaments professionals 
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  ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

– Administració i finances 

– Secretariat 

AGRÀRIA 

– Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics 

– Gestió i organització d’empreses agropecuàries 

ARTS GRÀFIQUES 

– Disseny i producció editorial 

– Producció en indústries d’arts gràfiques 

COMERÇ I MÀRQUETING 

– Comerç internacional 

– Gestió comercial i màrqueting 

– Gestió comercial, perfil professional de gestió 

comercial i màrqueting enològic  

– Gestió del transport 

– Serveis al consumidor 

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 

– Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions 

topogràfiques, perfil professional de sobreestant 

– Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció 

– Realització i plans d’obres 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

– Desenvolupament de productes electrònics  

– Instal·lacions electrotècniques  

– Sistemes de regulació i control automàtics  

– Sistemes de telecomunicació i informàtics 

FABRICACIÓ MECÀNICA 

– Construccions metàl·liques 

– Disseny de fabricació mecànica 

– Programació de la producció en fabricació de mecànica 

– Òptica d’ullera 

FUSTA, MOBLE I SURO 

– Desenvolupament de productes en fusteria i moble 

– Producció de fusta i moble 

HOTELERIA I TURISME 

– Animació turística 

– Agències de viatge i gestió d’esdeveniments 

– Gestió d’allotjament turístic 

– Guía, informació i assistència turística 

– Restauració 

IMATGE I SO 

– Imatge 

– Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles 

– Realització d’audiovisuals i espectacles 

– Realització d’audiovisuals, perfil professional de 

multimèdia interactiva 

– So 

IMATGE PERSONAL  

– Assessoria d’imatge personal 

– Estètica  

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 

– Indústria alimentària 

– Vitivinicultura 
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INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

– Administració de sistemes informàtics en xarxa 

– Desenvolupament d’aplicacions informàtiques 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

– Manteniment d’equips industrials 

– Prevenció de riscos professionals 

– Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 

– Manteniment d’equips industrials, perfil 

professional de manteniment d'energies renovables 

– Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 

MARITIMOPESQUERA 

– Navegació, pesca i transport marítim  

– Producció aqüícola  

– Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell 

 QUÍMICA 

– Fabricació de productes farmacèutics i afins 

– Indústries de procés de pasta i paper 

– Química ambiental 

– Laboratori d'anàlisi i control de qualitat 

– Química industrial 

 

SANITAT 

– Anatomia patològica i citologia 

– Audiologia prostètica 

– Dietètica 

– Documentació sanitària 

– Higiene bucodental 

– Imatge per al diagnòstic 

– Laboratori de diagnòstic clínic 

– Ortesis i pròtesis 

– Pròtesis dentals 

– Radioteràpia 

– Salut ambiental 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

– Animació sociocultural 

– Integració social 

– Interpretació de la llengua de signes 

– Educació infantil 

– Integració social, perfil professional intervenció sociosanitària 

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 

– Patronatge i moda 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

– Automoció 

– Vehicles industrials 

– Manteniment aeromecànic 

– Manteniment d’aviònica 

Continuïtat dels estudis  

En acabar un cicle de grau superior, es pot: 

� Accedir a un treball de tècnic o tècnica superior.  

� Cursar un altre cicle formatiu de grau superior. 

� Accedir a qualsevol estudi universitari oficial; com a 

criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran 

preferents els cicles formatius relacionats amb les 

mateixes branques de coneixement.  

Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles 

formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits 

ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris 

 

Ensenyaments professionals 
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2. ENSENYAMENTS ESPORTIUS - 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Els ensenyaments de règim especial que 

condueixen a les titulacions de tècnics/ques de 

grau mitjà i tècnics/ques de grau superior 

d'esport donen a l'alumnat la formació necessària 

per adquirir la competència professional 

característica de cada títol, alhora que el capacita 

per exercir professionalment la matèria esportiva 

en la modalitat o especialitat cursada. 

»Grau mitjà« 

Estructura dels estudis 

Consta de dos nivells: 

� El primer nivell porta a l'obtenció del 

certificat de primer nivell. 

� El segon nivell condueix a l'obtenció del títol de 

tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada. 

Aquest títol és equivalent a tots els efectes als títols 

de grau mitjà de la formació professional. 

 

Requisits d’accés 

Per accedir al primer nivell 

� Cal tenir el títol de graduat o graduada en 

educació secundària obligatòria (o equivalent 

a efectes acadèmics). 

� O haver superat la prova d’accés a la universitat 

per a més grans de 25 anys. 

� Les persones que no compleixin cap dels dos 

requisits anteriors, hauran de superar una prova 

d’accés general. Per presentar-s’hi, cal tenir com 

a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. 

� En tots els casos, a més a més, cal superar una 

prova específica. 

Per accedir al segon nivell 

� Cal haver aprovat el primer nivell d’una 

especialitat esportiva de la mateixa modalitat. 
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Oferta d’estudis d’ensenyaments esportius  

ATLETISME 

– Certificat d’atletisme (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en atletisme (segon nivell) 

BÀSQUET 

– Certificat de bàsquet (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en bàsquet (segon nivell) 

ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

– Certificat d’excursionisme (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en alta muntanya (segon nivell) 

– Tècnic/a d’esport en descens de barrancs (segon nivell) 

– Tècnic/a d’esport en escalada (segon nivell) 

– Tècnic/a d’esport en muntanya mitjana (segon nivell) 

ESPORTS D’HIVERN 

– Certificat d’esquí alpí (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en esquí alpí (segon nivell) 

– Certificat d’esquí de fons (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en esquí de fons (segon nivell) 

– Certificat de surf de neu (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en surf de neu (segon nivell) 

FUTBOL I FUTBOL SALA 

– Certificat de futbol (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en futbol (segon nivell) 

– Certificat de futbol sala (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en futbol sala (segon nivell) 

HANDBOL 

– Certificat d’handbol (primer nivell) 

– Tècnic/a d’esport en handbol (segon nivell) 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen el primer nivell del grau mitjà 

obtenen un certificat que els permet accedir: 

� Al segon nivell. 

� Al món laboral. 

Les persones que superen el segon nivell del grau mitjà 

obtenen un títol de tècnic/a d’esport que els permet accedir: 

� A un cicle de grau superior d’ensenyaments 

esportius, si se’n supera la prova d’accés. 

� Al batxillerat (no cal fer les matèries optatives ja 

que queden convalidades). 

� Al món laboral. 

 

Ensenyaments professionals 
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»Grau superior« 

Requisits d’accés 

� Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, 

especialitat o disciplina esportiva corresponent, 

tenir el títol de batxiller/a (o equivalent a efectes 

acadèmics) i, si n'hi ha, superar la prova 

específica o acreditar els mèrits esportius 

corresponents de la modalitat o especialitat. 

� També s'hi pot accedir si se supera la prova d'accés 

corresponent. Per poder fer aquesta prova, cal tenir 

19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova. 

� Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la 

convocatòria i acreditar un títol de tècnic/a del 

mateix grup d’itineraris. 

Oferta dels ensenyaments esportius 

ATLETISME 

– Tècnic/a superior d’esport en atletisme 

BÀSQUET 

– Tècnic/a superior d’esport en bàsquet 

ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA 

– Tècnic/a superior d’esport en alta muntanya 

– Tècnic/a superior d’esport en escalada 

– Tècnic/a superior d’esport en esquí de muntanya 

 

ESPORTS D’HIVERN 

– Tècnic/a superior d’esport en esquí alpí 

– Tècnic/a superior d’esport en esquí de fons 

– Tècnic/a superior d’esport en surf de neu  

FUTBOL I FUTBOL SALA 

– Tècnic/a superior d’esport en futbol 

– Tècnic/a superior d’esport en futbol sala 

HANDBOL 

– Tècnic/a superior d’esport en handbol 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen el grau superior 

obtenen un títol de tècnic superior o tècnica 

superior que els permet accedir a qualsevol estudi 

universitari oficial de grau o al món laboral. 
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3. ENSENYAMENTS ARTÍSTICS               

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

Aquests estudis tenen l’objectiu de proporcionar les 

competències professionals dels títols i orientar cap 

als estudis per a l’exercici qualificat de la professió 

concreta i orienten quant a l'organització i les 

característiques del sector corresponent i del seu 

mercat laboral, en l'àmbit de les arts plàstiques, els 

oficis artístics i el disseny. 

Estructura dels estudis 

Aquests estudis s'ordenen en cicles formatius, que 

poden ser de grau mitjà i de grau superior.  

»Grau mitjà« 

Requisits d’accés 

� Tenir el títol de graduat o graduada en educació 

secundària i superar la prova específica d'accés.  

� Les persones que no tenen cap de les titulacions 

esmentades, poden accedir als cicles si superen 

la prova d'accés. Per presentar-s’hi, cal tenir 17 

anys o complir-los l'any en què es fa la prova. 

� No han de fer aquesta prova les persones que tenen el 

títol de tècnic/a o de tècnic/a superior d'arts plàstiques 

i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments 

equivalents i les persones que han superat els cursos 

comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 

 

Oferta dels estudis d’arts plàstiques i disseny 

ART FLORAL 

– Floristeria 

ARTS APLICADES AL LLIBRE 

– Serigrafia artística 

ARTS APLICADES AL MUR 

– Revestiments murals 

ARTS APLICADES DE L’ESCULTURA 

– Artesania en cuir 

– Dauratge i policromia artístics 

– Ebenisteria artística 

– Forja artística 

– Fosa artística i galvanoplàstia 

– Talla artística en fusta 

CERÈMICA ARTÍSTICA 

– Decoració ceràmica 

– Terrisseria 

DISSENY GRÀFIC 

– Art final de disseny gràfic 

– Autoedició 

ESMALTS ARTÍSTICS 

– Esmaltatge sobre metalls 

JOIERIA D’ART 

– Procediments de joieria artística 

TÈXTILS ARTÍSTICS 

Ensenyaments professionals 
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Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen 

un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir: 

� Al batxillerat.  

� A un cicle de grau superior (cal superar la prova 

d'accés al grau superior). 

� Al món laboral. 

� O ser professionals autònoms o associats o a una 

empresa vinculada. 

»Grau superior« 

Requisits d’accés 

Hi tenen accés directe les persones que compleixen 

algun dels requisits següents: 

� Tenir el títol de batxiller/a, modalitat d'arts o 

artístic experimental.  

� Tenir el títol de batxiller/a d'altres modalitats i 

haver cursat tres matèries de la via d'arts 

plàstiques, imatge i disseny.  

� Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics. 

� Tenir el títol de tècnic/a superior de formació 

professional d'una família equivalent a una d'arts 

plàstiques i disseny pel que fa a la prova d'accés. 

Si no es té cap d’aquests requisits, s’ha de fer la 

prova d’accés. Per poder fer aquesta prova, cal:  

� Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova. 

� Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la 

convocatòria i acreditar un títol de tècnic/a 

d’arts plàstiques i disseny o el d’una família 

professional del mateix grup d’itineraris. 

 

Oferta dels estudis d’arts plàstiques i disseny 

ART FLORAL 

– Art floral 

ARTS APLICADES A LA INDUMENTÀRIA 

– Estilisme d’indumentària 

ARTS APLICADES AL LLIBRE 

– Enquadernació artística 

– Gravat i tècniques d’estampació 

ARTS APLICADES AL MUR 

– Arts aplicades al mur 

ARTS APLICADES DE L’ESCULTURA 

– Arts aplicades de l’escultura 

CERÀMICA ARTÍSTICA 

– Ceràmica artística 

DISSENY D’INTERIORS 

– Aparadorisme 

– Arquitectura efímera 

– Elements de jardí 

– Moblament 

– Projectes i direcció d’obres de decoració 

DISSENY INDUSTRIAL 

– Mobiliari 

– Modelisme i maquetisme 

– Modelisme industrial 
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DISSENY GRÀFIC 

– Fotografia artística 

– Gràfica publicitària 

– Il·lustració 

– Il·lustració, perfil professional d’animació audiovisual 

ESMALTS ARTÍSTICS 

– Esmalt artístic al foc sobre metalls 

JOIERIA D’ART 

– Joieria artística 

TÈXTILS ARTÍSTICS 

– Art tèxtil 

– Estampacions i tintatges artístics 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau 

superior d’arts plàstiques i disseny, obtenen un títol 

de tècnic/a superior, que els permet accedir: 

� A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es 

dóna preferència als cicles formatius de les 

mateixes branques de coneixement).  

� Al món laboral. 

MÚSICA 

L'objectiu dels estudis musicals és proporcionar a 

l'alumnat una formació musical de qualitat i garantir 

la formació del futur col·lectiu professional.  

Les administracions educatives han de facilitar a 

l'alumnat la possibilitat de cursar simultàniament 

els ensenyaments de música i els de règim general.  

 

Modalitats d’ensenyaments 

∗ Ensenyaments a les escoles de música 

Per accedir als ensenyaments que imparteixen les 

escoles de música, cal seguir el procés d’inscripció que 

determina cada escola, en el cas que hi hagi places. 

∗ Ensenyaments als centres integrats  

Per cursar estudis de música i altres estudis 

simultàniament, existeixen uns centres que integren 

els ensenyaments de primària, secundària i 

batxillerat amb els ensenyaments de música. 

L'objectiu és facilitar a l'alumnat la possibilitat de 

cursar simultàniament els ensenyaments de música 

i els de règim general. Per això la integració té a 

veure amb els espais, els horaris i el currículum. 

Els centres integrats estan oberts a tot l'alumnat de 

Catalunya (l'Escolania de Montserrat només accepta 

nens) i, per tant, la proximitat de domicili no és un criteri 

que es tingui en compte per a l'admissió. Cal tenir en 

compte, però, que per accedir a aquests centres s'ha de 

superar una prova relativa a les aptituds artístiques. 

 

Escolania de Montserrat 

C. del Monestir, s/n 

Monistrol de Montserrat 

T: 93 877 77 66 

 

Institut Escola Artístic Oriol Martorell  

C. de l’Artesania, 39-41 

Barcelona 

T: 93 350 39 17 

Ensenyaments professionals 
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Estructura dels estudis 

Els ensenyaments de música es fonamenten en dos 

tipus d'oferta formativa diferent:  

� Formació reglada: faculta per a la pràctica professional. 

� Formació no reglada: els estudis es classifiquen 

en graus professionals i graus superiors. 

»Grau professional« 

Requisits d’accés 

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de 

música, cal superar una prova específica que elabora el 

Departament d’Ensenyament. Per accedir als altres cursos, cal 

superar una prova específica que elabora cada centre educatiu. 

Oferta dels estudis de música  

INSTRUMENTS DE L'ORQUESTRA  

– Arpa 

– Clarinet 

– Fagot 

– Flauta travessera 

– Oboè 

– Saxòfon 

– Trompa 

– Trompeta 

– Trombó 

– Tuba 

– Percussió 

– Violí 

– Viola 

– Violoncel 

– Contrabaix 

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS 

– Acordió 

– Guitarra 

– Piano 

– Orgue 

ÀREA D'INSTRUMENTS DE MÚSICA MODERNA I JAZZ 

– Guitarra elèctrica  

– Baix elèctric 

ÀREA D'INSTRUMENTS DE MÚSICA ANTIGA, EXCEPTE L’ORGUE 

– Clavicèmbal 

– Flauta de bec 

– Instruments de corda polsada del Renaixement i 

del Barroc 

– Viola de gamba 

ÀREA D'INSTRUMENTS TRADICIONALS 

– Flabiol i tamborí 

– Tenora 

– Tible 

– Instruments de pua 

ÀREA DE CANT 

– Cant 

Continuïtat dels estudis 

� Als ensenyaments artístics superiors. 

� Als ensenyaments artístics professionals i universitaris. 

� Al món laboral. 
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»Grau superior« 

Amb la superació d’aquests estudis s’obté una 

titulació de grau universitari. 

Requisits d’accés 

Per accedir als ensenyaments superiors de música, 

cal complir algun dels requisits següents: 

� Tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.  

� Tenir més de 19 anys (o complir-los l’any en què 

es fa la prova) i superar una prova general en 

relació amb els objectius del batxillerat.  

� A més a més, cal superar una prova específica en què cal 

demostrar els coneixements i les habilitats professionals 

necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. 

Oferta dels estudis de música de grau superior 

-INTERPRETACIÓ- 

INSTRUMENTS DE MÚSICA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA 

– Acordió 

– Arpa 

– Cant 

– Clarinet 

– Contrabaix 

– Fagot 

– Flauta travessera 

– Flauta de bec 

– Guitarra 

– Oboè 

– Orgue 

– Violoncel 

– Piano 

– Saxòfon 

– Trombó 

– Trompa 

– Trompeta 

– Tuba 

– Viola 

– Violí 

INSTRUMENTS DE JAZZ I DE LA MÚSICA MODERNA 

– Bateria 

– Baix elèctric 

– Cant 

– Clarinet 

– Contrabaix 

– Flauta travessera 

– Guitarra acústica 

– Guitarra elèctrica 

– Percussió 

– Piano 

– Saxo 

– Teclats 

– Trombó 

– Trompeta 

INSTRUMENTS DE LA MÚSICA ANTIGA 

– Arpes històriques 

– Cant històric 

– Clarinets històrics 

– Clavicèmbal 

– Fagots històrics 

– Flauta de bec 

Ensenyaments professionals 
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– Flauta travessera barroca 

– Fortepiano 

– Instruments històrics de broquet 

– Instruments històrics de corda polsada 

– Oboè barroc 

– Percussió històrica 

– Viola de gamba 

– Violí i viola barrocs 

– Violoncel barroc 

INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL 

– Tible 

– Tenora 

– Flabiol i tamborí 

– Guitarra flamenca 

– Cant flamenc 

– Instruments propis d’altres tradicions i folklore 

-DIRECCIÓ- 

– Direcció de cor 

– Direcció d’orquestra 

-PEDAGOGIA- 

– Pedagogia de l’instrument 

– Pedagogia per a la formació musical bàsica i 

general 

-MUSICOLOGIA- 

– Musicologia històrica 

– Etnomusicologia 

-SONOLOGIA- 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen aquests estudis 

obtenen un títol de grau universitari  que 

els permet accedir al  món laboral .  
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DANSA 

L'objectiu dels estudis artístics de dansa és 

proporcionar a l'alumnat una formació de qualitat i, 

alhora, garantir la qualificació dels futurs 

professionals. Les administracions educatives han 

de facilitar a l'alumnat la possibilitat de cursar 

simultàniament els ensenyaments de dansa i els de 

règim general. 

Modalitats d’ensenyaments 

∗ Ensenyaments a les escoles de dansa 

� Escoles de dansa 

Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no 

condueixen a l’obtenció de títols amb validesa 

acadèmica o professional. No obstant això, aquestes 

escoles poden preparar l’alumnat per a l’accés a 

nivells professionalitzadors. Aquests centres poden 

ser tant de titularitat pública com privada. 

� Conservatoris 

Són centres públics que imparteixen 

ensenyaments professionals i superiors de 

dansa i en donen una titulació oficial.  

� Centres privats autoritzats 

Són centres de titularitat privada que imparteixen 

els ensenyaments de grau professional de dansa i en 

donen una titulació oficial. 

 

∗ Ensenyaments als centres integrats  

Són centres que integren els ensenyaments de 

règim general (educació primària i secundària) amb 

els ensenyaments de dansa. La integració té a veure 

amb els espais, els horaris i el currículum. 

Els centres integrats estan oberts a tot l'alumnat de 

Catalunya i, per tant, la proximitat de domicili no és un 

criteri que es tingui en compte per a l'admissió. Cal tenir 

en compte, però, que per accedir a aquests centres s'ha 

de superar una prova relativa a les aptituds artístiques. 

 

Institut Escola Artístic Oriol Martorell  

C. de l’Artesania, 39-41  

Barcelona  

T: 93 350 39 17 

 

Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic /  

Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD)  

de l’Institut del Teatre  

Pl. de Margarida Xirgu, s/n  

Barcelona  

Tel.: 93 227 39 00 

 

Ensenyaments professionals 
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Estructura dels estudis 

Els estudis de dansa comprenen tres etapes:  

1. Ensenyaments no reglats: s’imparteixen en 

escoles de dansa, no porten a l’obtenció de títols 

amb validesa acadèmica oficial. 

2. Ensenyaments de grau professional: s’estructuren en 

sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests 

ensenyaments, cal superar una prova específica que 

convoca anualment el Departament d’Ensenyament. 

Aquest accés pot fer-se a primer o a qualsevol dels 

altres cursos. Aquests ensenyaments s’imparteixen a 

l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/ 

Conservatori Professional de Dansa, centre públic de 

la Diputació de Barcelona (que també és centre 

integrat de secundària), i en dos centres privats.  

3. Ensenyaments de grau superior: a partir del curs 2010-

2011, s’implantaran progressivament els 

ensenyaments artístics superiors adaptats a l’espai 

europeu d’educació superior. Aquests estudis tenen 

una durada de quatre cursos i una titulació equivalent 

a una llicenciatura universitària (240 crèdits ECTS). 

 

»Grau professional« 

Requisits d’accés 

Es pot accedir al grau professional amb la superació 

d’una prova específica que convoca el Departament 

d’Ensenyament. Aquesta consta d’un exercici amb 

diverses parts, que té com a finalitat la comprovació del 

grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat 

de l’alumnat per iniciar els estudis professionals.  

Oferta dels estudis de dansa 

DANSA CLÀSSICA 

DANSA CONTEMPORÀNIA 

DANSA ESPANYOLA 

BALL FLAMENC 

Continuïtat del estudis 

� Als ensenyaments artístics superiors. 

� Als ensenyaments artístics professionals i universitaris. 

� Al món laboral. 
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»Grau superior« 

Amb la superació d’aquests estudis s’obté una 

titulació de grau universitari. 

Requisits d’accés 

Per accedir als ensenyaments superiors de dansa, cal 

complir algun dels requisits següents: 

� Tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.  

� Tenir més de 19 anys (o complir-los l’any en què 

es fa la prova) i superar una prova general en 

relació amb els objectius del batxillerat.  

� A més a més, cal superar una prova específica en 

què cal demostrar els coneixements i les 

habilitats professionals necessaris per cursar 

amb aprofitament els ensenyaments. 

Oferta dels estudis de dansa  

PEDAGOGIA DE LA DANSA 

COREOGRAFIA I TÈCNIQUES D’INTERPRETACIÓ DE LA DANSA 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen aquests estudis 

obtenen un títol de grau universitari  que 

els permet accedir al  món laboral .  

 

4. ENSENYAMENTS SUPERIORS D’ARTS 

Amb la superació d’aquests estudis s’obté una 

titulació de grau universitari. 

ENSENYAMENTS SUPERIORS DE DISSENY  

Requisits d’accés 

� Tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

� Tenir més de 19 anys (o complir-los l’any en què 

es fa la prova) i superar una prova general en 

relació amb els objectius del batxillerat.  

� A més a més, cal superar una prova específica en què cal 

demostrar els coneixements i les habilitats professionals 

necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. 

Oferta d’ensenyaments superiors d’arts plàstiques i disseny 

GRAU EN ARTS PLÀSTIQUES 

– Ceràmica 

– Vidre 

GRAU EN DISSENY 

– Disseny d'interiors 

– Disseny gràfic 

– Disseny de productes 

– Disseny de moda 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol 

de grau universitari que els permet accedir al món laboral. 

 

 

Ensenyaments professionals 
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ENSENYAMENTS SUPERIORS DE CONSERVACIÓ 
I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 

Requisits d’accés: 

Per accedir als ensenyaments superiors, cal complir 

algun dels requisits següents: 

� Tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.  

� Tenir més de 19 anys (o complir-los l’any en què 

es fa la prova) i superar una prova general en 

relació amb els objectius del batxillerat.  

� A més a més, cal superar una prova específica en 

què cal demostrar els coneixements i les 

habilitats professionals necessaris per cursar 

amb aprofitament els ensenyaments. 

Oferta d’ensenyaments superiors  

de conservació i restauració de béns culturals 

GRAU EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 

– Conservació i restauració de pintura 

– Conservació i restauració d'escultura 

– Conservació i restauració de béns arqueològics 

– Conservació i restauració de documents gràfics 

– Conservació i restauració de tèxtils 

– Conservació i restauració de mobiliari 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol 

de grau universitari que els permet accedir al món laboral. 

 

ENSENYAMENTS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC 

Aquests ensenyaments faciliten una formació artística de 

qualitat i capaciten per a l'exercici professional en els diferents 

àmbits de les arts escèniques: la interpretació, l'escenografia, 

la direcció, la dramatúrgia, la docència, la investigació, etc. 

Tenen una durada de quatre cursos (equivalen a 240 crèdits ECTS).  

Requisits d’accés 

� Per accedir a aquests ensenyaments, cal tenir el 

batxillerat (o equivalent) o haver superat la prova 

d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

� Les persones que no compleixen cap d’aquests 

requisits també hi poden accedir si superen una 

prova específica. Per poder presentar-s’hi, cal tenir 

19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. 

� A més a més, cal superar una prova específica en què 

cal demostrar els coneixements i les habilitats 

professionals necessaris per cursar amb aprofitament 

els ensenyaments (aquesta prova es fa a l’Institut del 

Teatre de la Diputació de Barcelona). 
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Oferta d’ensenyaments superiors d’art dramàtic 

DIRECCIÓ D'ESCENA I DRAMATÚRGIA 

– Direcció d'escena 

– Dramatúrgia 

ESCENOGRAFIA 

INTERPRETACIÓ 

– Teatre de text 

– Teatre de gest 

– Teatre d'objectes 

– Teatre musical 

Continuïtat dels estudis 

Les persones que superen aquests estudis obtenen un 

títol de grau que els permet accedir al món laboral. 

Més informació 

www.gencat.cat/ensenyament 

Cercador de l’oferta de FP 
www10.gencat.net 

Guia d’informació i recursos de Formació Professional a Barcelona 
 www.fundaciobcnfp.cat 

Guia informativa d’educació formació professional 2010 
www20.gencat.cat  
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Programes de qualificació professional inicial 
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Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) 

s’adrecen als nois i noies que acaben l’etapa de 

l’educació secundària obligatòria (ESO) sense haver 

obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària 

obligatòria (GESO). L’edat mínima per accedir-hi és de 

16 anys fets en l’any natural d’inici del programa, i 

preferentment fins als 21 anys, encara que es podran 

cursar com a màxim fins als 24 anys. 

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una 

formació bàsica i professional que faciliti la 

incorporació al món laboral i/o la continuïtat de 

l'itinerari formatiu, especialment en la formació 

professional específica de grau mitjà, un cop superada 

la prova d'accés. Els programes també donen l’opció, 

als joves que ho desitgin, de fer una formació 

complementària (mòdul C-PQPI) per tal d'obtenir el 

títol de graduat/ada en ESO. 

L'objectiu dels PQPI és que tot l’alumnat assoleixi 

competències professionals pròpies d'una qualificació 

de nivell 1 dins l'estructura actual del Catàleg nacional 

de qualificacions professionals i de la formació 

professional, com també que tinguin la possibilitat 

d'una inserció sòcio-laboral satisfactòria i ampliïn les 

seves competències bàsiques per prosseguir estudis 

en els diferents ensenyaments. 

 

Requisits d’accés 

Poden accedir-hi les persones més grans de 16 anys (o 

que els compleixen l’any natural d’inici del programa) i 

que, prioritàriament, no en tenen més de 21 i que han 

acabat l'educació secundària obligatòria sense haver 

obtingut el títol de graduat o graduada. 

Perfils professionals dels PQPI 

Segons la Resolució ENS/102/2011, de 4 de gener, s'estableixen amb caràcter experimental  

diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 

– Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 

administratius generals 

AGRÀRIA 

– Auxiliar en activitats agropecuàries 

– 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 / INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

– Auxiliar en muntatges d'instal·lacions 

 electrotècniques en edificis 

– Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques 

i d'aigua i gas 

PQPI 
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FABRICACIÓ MECÀNICA 

– Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura 

– Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC 

– Auxiliar de mecànica i electricitat 

FUSTA, MOBLE I SURO 

– Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles 

HOTELERIA I TURISME 

– Auxiliar de cuina 

– Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració 

– Auxiliar d'establiments hotelers 

IMATGE PERSONAL 

– Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica 

– Auxiliar de perruqueria 

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 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

– Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers 

– Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles 

 

Estructura dels PQPI 

MÒDULS AMB CARÀCTER GENERAL I OBLIGATORI 

Els PQPI ofereixen mòduls de formació 

corresponents a dos àmbits: 

[Mòduls A]  

Formació professional específica: tenen la finalitat de 

desenvolupar competències d’un perfil professional a 

fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral 

amb una qualificació bàsica de nivell 1, reconeguda 

per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i 

alhora iniciar un itinerari de formació professional.  

Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball 

(150-250 hores de pràctiques en empresa). 

[Mòduls B]  

Formació bàsica de caràcter general: ofereixen la 

recuperació i l’adquisició de capacitats i 

coneixements bàsics que faciliten els aprenentatges 

i la formació continuada, com també la transició al 

món laboral (estratègies i tècniques de 

comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, 

condicions i relacions laborals, etc.). 

El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional. 
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MÒDULS AMB CARÀCTER VOLUNTARI 

[Mòduls C]  

Formació per a l’obtenció del GESO: corresponen a 

mòduls del currículum per a l’obtenció del graduat en 

educació secundaria. Es poden cursar en paral·lel o 

posteriorment als mòduls obligatoris (A i B) als centres 

de formació de persones adultes específicament 

autoritzats pel Departament d’Ensenyament. 

El mòdul C se supera mitjançant mòduls voluntaris 

de preparació del GESO als centres de formació de 

persones adultes que els imparteixin (amb el 

requisit d’haver aprovat els mòduls A i B). També es 

poden fer a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 

El Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), dins l'Àrea 

d'Innovació Educativa, ofereix la possibilitat de suport a 

l'orientació de PQPI a través del programa Pla Jove a tots els 

instituts de secundària de la ciutat i a tota la ciutadania 

interessada. Us atendrà un tècnic expert que us ajudarà i us 

orientarà en aquest itinerari de PQPI. El programa està dotat 

d'un/a tècnic/a d'orientació per a cada districte de la ciutat. 

A Sant Martí hi ha un servei d’orientació i 

assessorament de PQPI: 

Programa Pla Jove Formació-Ocupació  

del Consorci d’Educació de Barcelona 

Barcelona Activa, Can Jaumandreu 

C. del Perú, 52 

Tècnica Pla Jove: Lourdes Delgado  

lourdes.delgado@barcelonactiva.cat 

T: 93 320 95 78 

 

PQPI PER A JOVES AMB NEE 

A la ciutat de Barcelona es va fer durant el curs 

2009-2010 una oferta de 13 perfils professionals 

destinats a joves amb necessitats educatives 

especials (NEE). En total, hi ha 20 grups autoritzats, 

dels quals 3 són impartits per centres de titularitat 

pública i 17 per centres de titularitat privada. 

Per al jovent amb NEE hi ha la possibilitat de fer un 

itinerari de PQPI en centres públics ordinaris si l’autoritat 

escolar així ho aconsella i els pares ho autoritzen. La 

normativa preveu la reserva de dues places per a joves 

amb NEE en cada grup de PQPI dins l’oferta pública 

regulada pel Consorci d’Educació de Barcelona.  

Existeix també una oferta de centres d’educació especial 

que imparteixen programes de qualificació professional 

inicial i altres programes de formació més adaptats per a 

aquells joves que, ateses les seves característiques i 

dificultats, no poden assistir a centres ordinaris. 

Per tenir opció a una reserva de plaça per NEE en els 

PQPI ordinaris, l’EAP, els Serveis Socials o l’entitat que 

correspongui ha d’elaborar un dictamen o informe 

que cal presentar a la Comissió d’Admissió del CEB, 

juntament amb la preinscripció oficial i la 

documentació demanada, en el termini que assenyali 

el decret de preinscripció.  

 

PQPI 
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A Sant Martí hi ha un centre concertat que acull 

l’alumnat provinent dels centres d'educació 

especial Mare de Déu de Montserrat, Gavina i Rel, 

que en són els centres fundadors. També acull tot 

aquell altre alumnat que té necessitat d'aquesta 

atenció educativa, sigui quina sigui la seva 

procedència i per rigorós ordre de prioritats, 

d’acord amb les normes oficials de matriculació per 

a centres concertats, i que presenti la seva 

sol·licitud en el temps i la manera adequats. 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat 
C. del Sospir, 30  
Barcelona  
T: 93 433 40 96  
 

Imparteixen programes de qualificació professional 

inicial en diferents perfils professionals i també  

programes de transició a la vida adulta.  

Més informació 

Pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: 

www.edubcn.cat 

Cercador de l’oferta de PQPI del Departament d’Ensenyament: 

www10.gencat.net 
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El programa Qualifica't està pensat perquè les 

persones i les empreses trobin l'orientació, el 

reconeixement i la formació professional que millor 

s'adapta a les seves necessitats laborals. 

Els tres àmbits d'acció del programa són: 

� L'oferta de formació a col·lectius singulars.  

� La validació de la formació impartida per empreses o entitats.  

� La validació de l'experiència laboral. 

Totes les persones que participen en el programa 

poden obtenir una certificació parcial o total que es 

pot fer valer, si es disposa dels requisits acadèmics 

d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació 

professional. 

A Barcelona hi ha 11 centres públics i 6 centres 

concertats que duen a terme aquests programes.  

 

Cicles que es poden validar per l’experiència laboral 

– Administració de sistemes informàtics en la xarxa 

– Administració i finances 

– Animació d’activitats físiques i esportives 

– Atenció sòcio-sanitària 

– Automoció 

– Carrosseria 

– Comerç 

– Comerç internacional 

– Confecció i moda 

– Construcció d’activitats físiques i esportives en el medi natural 

– Construccions metàl·liques 

– Cuina i gastronomia  

– Cures auxiliars d’infermeria 

– Desenvolupament d’aplicacions informàtiques 

– Desenvolupament de productes electrònics 

– Desenvolupament de projectes mecànics 

– Desenvolupament de projectes urbanístics i 

operacions topogràfiques 

– Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció 

– Disseny en fabricació mecànica 

– Disseny i producció editorial 

– Educació infantil 

– Electromecànica de vehicles 

– Emergències sanitàries 

– Equips electrònics de consum 

– Escorxador i carnisseria 

– Estètica 

– Estètica personal decorativa 

– Explotació de sistemes informàtics 

– Explotacions agrícoles intensives 

– Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble 

– Fabricació de productes farmacèutics i afins 

– Fabricació industrial de fusteria i moble 

– Farmàcia i parafarmàcia 

– Forneria, pastisseria i confiteria 

– Gestió administrativa 

– Gestió comercial i màrqueting 

– Gestió d’allotjaments turístics 

– Gestió del transport 

– Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics 

– Guia, informació i assistència turístiques 

– Higiene bucodental 

– Impressió en arts gràfiques 

– Instal·lació i manteniment electromecànic               

de maquinària i conducció de línies 

– Instal·lacions de telecomunicacions 

– Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

– Instal·lacions electrotècniques 

– Integració social 

– Jardineria 

 

Qualifica’t 
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– Laboratori 

– Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 

– Manteniment d’equips industrials 

– Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

– Mecanització 

– Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, 

climatització i producció de calor 

– Navegació, pesca i transport marítim 

– Obres de la construcció 

– Operació, control i manteniment de màquines i 

instal·lacions del vaixell 

– Operacions de fabricació de productes farmacèutics 

– Patronatge i moda 

– Perruqueria 

– Pesca i transport marítim 

– Planta química 

– Pre-impressió en arts gràfiques 

– Prevenció de riscos professionals 

– Producció agropecuària 

– Producció per mecanització 

– Programació de la producció en fabricació mecànica 

– Realització d’audiovisuals i espectacles 

– Realització i plans d’obres 

– Restauració 

– Secretariat 

– Serveis de restauració 

– Sistemes de regulació i control automàtics 

– Sistemes de telecomunicació i informàtics 

– Sistemes microinformàtics i xarxes 

– Soldadura i caldereria 

– Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell 

– Xarcuteria 

Més informació 

www.gencat.cat/ensenyament 
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  El districte de Sant Martí també compta amb dos 

centres d’educació especial. Aquests centres 

acullen alumnes de tota la ciutat, que hi són 

derivats amb un dictamen previ de l’EAP. Com tots 

els centres d’educació especial de tipus generalista, 

tenen alumnat de totes les edats fins als 21 anys. 

CEE Concha Espina 

Rambla de Prim, 121 

T: 93 314 49 19 

a8002666@xtec.cat 

www.xtec.cat/ceeconchaespina 

 

CEE La Sagrera 

C. de Badajoz, 130 

T: 93 300 38 42 

dir.sagrera@fep.cat 

www.fep.cat 

 

Centres d’educació especial 
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  Els centres i les aules de formació de persones 

adultes ofereixen una formació flexible i adaptada i 

incorporen mètodes d’aprenentatge com ara 

l’autoformació que, amb l’assessorament i 

l’orientació del professorat, fan possible l’elaboració 

d’itineraris personals adequats als interessos, les 

necessitats i la disponibilitat horària de cada 

alumne/a. La programació de cada centre canvia al 

llarg del curs per donar resposta a la demanda de 

formació, amb activitats de durada variable. 

Oferta d’estudis 

Els centres i les aules de formació de persones 

adultes ofereixen, en horari de matí, tarda i vespre, 

els ensenyaments i programes de formació següents: 

� Ensenyaments inicials i bàsics. 

� Formació bàsica. 

� Preparació per a les proves d’accés. 

� Competències per a la societat de la informació. 

 

»Ensenyaments inicials i bàsics« 

Els ensenyaments inicials i bàsics tenen com a 

objectiu que les persones destinatàries puguin 

adquirir el grau de competència mínima en les 

àrees indicades per desenvolupar-se en la societat 

actual. La inscripció es fa trimestralment. 

Els ensenyaments inicials i bàsics són: 

INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA 

– Curs de nivell inicial (acolliment lingüístic) 

– Curs de nivell llindar 

– Curs de nivell bàsic 

INICIACIÓ A LA LLENGUA CASTELLANA 

– Curs de nivell inicial 

– Curs de nivell bàsic 

INICIACIÓ A LA LLENGUA ESTRANGERA 

– Anglès de nivell inicial 

– Francès de nivell inicial 

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 

– Curs Compètic I 

 

 

Formació d’adults 
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»Formació bàsica« 

Aquesta formació inclou des de l’aprenentatge de la 

lectura, escriptura i el càlcul elemental fins a l’obtenció 

del títol de graduat/ada en educació secundària. La 

formació bàsica s’estructura en dos cicles: 

� Cicle de formació instrumental. 

� Cicle d’educació secundària. 

 

Cicle de formació instrumental - CFI 

Les persones que assoleixen els objectius d’aquest 

cicle obtenen el certificat de formació instrumental. 

Cicle d’educació secundària - GES 

Les persones que assoleixen els objectius d’aquest 

cicle obtenen el títol de graduat/ada en educació 

secundària obligatòria. 

L’obtenció del títol es pot fer: 

� Assistint als centres i aules de formació de 

persones adultes i assolint els objectius del cicle. 

La inscripció es fa trimestralment (els mesos de 

juny, setembre, desembre i març). 

� A través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i 

els centres de suport de GES. 

� Superant les proves lliures que, a aquest efecte, 

es convoquen dues vegades a l’any. 

 

»Preparació per a les proves d’accés« 

Aquests ensenyaments tenen com a finalitat 

facilitar l’accés a la formació professional i a la 

universitat a aquelles persones adultes que no 

tenen els requisits acadèmics per accedir-hi: 

� Preparació per a la prova d’accés a cicles 

formatius de grau mitjà. 

� Preparació per a la prova d’accés a cicles 

formatius de grau superior. 

� Preparació per a la prova d’accés a la universitat 

per a més grans de 25 anys. 

»Competències per a la societat de la informació« 

Aquestes activitats tenen com a objectiu que 

l’alumne/a assoleixi les competències bàsiques en 

tecnologies de la informació i en una llengua 

estrangera per desenvolupar-se en la societat 

actual. 

Comprenen els continguts següents: 

� Informàtica: Compètic I i Compètic II. 

Llengua estrangera (anglès o francès) a nivell funcional. 

 

Formació d’adults 
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 Centres i aules 

Aula de formació de persones adultes El Clot 

C. de Bilbao, 214 
T: 93 307 52 45 
a8060228@xtec.cat 
www.xtec.cat/afaclot 
 
Centre de formació de persones adultes La Pau 
C. de Pere Vergés, 1-3, 4t 
Tel.: 93 314 70 78 
a8065196@xtec.cat 
www.bcn.cat/lapau 

 
Centre de formació de persones adultes  
La Verneda - Sant Martí 
C. del Pont del Treball, 15 
Tel.: 93 278 11 93 
a8062146@xtec.cat 
http://www.edaverneda.org/ 

 
Aula de formació de persones adultes  
Martinet de Nit 
Rambla de Prim, 87-89, 3r 
T: 93 266 39 36 
a8062262@xtec.cat 
www.xtec.cat/afa-martinetdenit 

 

Requisits d’accés 

� Persones amb una edat mínima de 18 anys complerts 

l’any natural en què inicien la formació.  

� Persones amb una edat mínima de 16 anys 

complerts l’any natural en què inicien la formació, 

que tinguin un contracte laboral que els impedeixi 

assistir als centres educatius en règim ordinari, 

que es trobin en procés d’obtenir un permís de 

treball o que siguin esportistes d’alt rendiment. 

� Joves de 16 a 18 anys que vulguin preparar-se per 

a les proves d’accés a cicles formatius de grau 

mitjà o que facin un curs d’acolliment lingüístic. 
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La raó de ser de l’Institut Obert de Catalunya és 

l'extensió de l'educació i facilitar que aquesta pugui 

arribar al màxim de persones, superant les 

limitacions de l'espai i del temps. 

Oferta d’estudis 

� Graduat en educació secundària (GES). 

� Batxillerat. 

� Cicles formatius de formació professional. 

� Curs de preparació per a les proves d’accés als 

cicles formatius de grau superior. 

� Formació professional no reglada. 

Requisits d’accés 

� Poden accedir a l’Institut Obert de Catalunya 

totes les persones que volen estudiar de manera 

no presencial i que tenen més de 18 anys. 

� També hi poden estudiar les persones que 

tenen entre 16 i 18 anys i que es troben en una o 

més d’una de les circumstàncies següents: 

– Viure a l'estranger o lluny d'un centre d'ensenyament. 

– Tenir una discapacitat. 

– Pertànyer a un col·lectiu especial  

(esportistes d’alt nivell, músics, etc.). 

– Altres circumstàncies que ha de valorar la 

direcció del centre. 

 

� D’una manera excepcional, també hi poden estudiar 

persones de menys de 16 anys, però ho han 

de sol·licitar a la Direcció General d'Atenció a la 

Comunitat Educativa, del Departament d'Ensenyament. 

Per poder estudiar a l’IOC, només cal tenir un 

ordinador amb connexió a Internet i els 

coneixements informàtics suficients per fer servir 

un processador de textos, navegar per Internet i 

enviar i rebre missatges de correu electrònic. 

Més informació 

Institut Obert de Catalunya (IOC) 

Avinguda del Paral·lel, 71-73 

T: 93 347 61 00 

ioc@xtec.cat 

http://ioc.xtec.cat/educacio 

 

Ensenyament a distancia - IOC 
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Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics 

no universitaris que imparteixen els nivells bàsic, 

intermedi i avançat de diversos idiomes moderns.  

Els idiomes que s'imparteixen a les EOI són: alemany, 

anglès, àrab, català per a no catalanoparlants, coreà 

(pla experimental), espanyol per a persones 

estrangeres, èuscar, francès, grec, italià, japonès, 

neerlandès, portuguès, rus i xinès. 

Estructura 

En general, aquests estudis s'estructuren en cinc cursos 

d'una durada mínima de 130 hores cada un: 

� 1r curs i 2n curs: nivell bàsic 

� 3r curs: nivell intermedi 

� 4t curs i 5è curs: nivell avançat  

 

Requisits d’accés 

� Cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en 

què es comencen els estudis.  

� També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un 

idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària. 

Més informació 

Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona IV - La Pau 

C. de l’Empordà, 16 

T: 93 498 62 90 

eoi-lapau@xtec.cat 

www.xtec.cat/eoi-lapau 

 

 

Escola Oficial d’Idiomes - EOI 
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ORIENTACIÓ ACADÈMICA   
I PROFESSIONAL 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres d’educació secundària obligatòria 43 

Recursos de suport a la tasca orientadora dels centres educatius 

� Serveis educatius de zona 

� Serveis educatius específics 

� Projecte de Vida Professional 

� Pla Jove Formació-Ocupació 

� Programa Èxit  

Serveis d’informació i orientació que es troben al districte 40 

Punts d’informació juvenil (PIJ) 
Jove, informa’t i participa (JIP) 
Centre per al desenvolupament professional Porta 22 de Barcelona Activa  

Altres recursos d’informació i orientació a la ciutat de Barcelona 54 

Saló de l’Ensenyament  
Fundació Barcelona Formació Professional 
Altres recursos d’orientació virtual  
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CENTRES D’EDUCACIÓ           
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

RECURSOS DE SUPORT A LA TASCA     

ORIENTADORA DELS CENTRES EDUCATIUS 

En cada institut o centre de secundària existeix un 

pla d’acció tutorial, que garanteix l’orientació de 

l’alumnat i conté una programació d’activitats per a 

la matèria de tutoria. L’orientador, el tutor o tutora, 

l’equip psicopedagògic i el professorat treballen per 

ajudar l’alumne/a a decidir les opcions d’estudis o 

les sortides professionals. A través de la realització 

d’activitats individuals i grupals, de recerca i 

orientació, s’accedeix a la informació necessària per 

elaborar el futur itinerari formatiu.  

Serveis educatius de zona 

Consorci d’Educació de Barcelona - CEB 

Els serveis educatius de zona són equips 

multiprofessionals que actuen de manera integrada 

per donar suport a la realització del projecte 

educatiu dels centres i dels projectes educatius de 

zona. Es tracta de serveis adreçats al professorat i 

als centres d’ensenyament obligatori no universitari 

d’una zona geogràfica educativa determinada. 

Equips d’assessorament psicopedagògic - EAP  

Els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

donen suport al professorat i als centres educatius 

en la resposta a la diversitat de l’alumnat i pel que 

fa a l’alumnat que presenta necessitats educatives 

especials, com també les seves famílies.  

Els destinataris són els centres educatius, equips 

directius, docents i personal implicats en l’atenció a 

l’alumnat amb dificultats o amb necessitats 

educatives especials i les seves famílies.  

Objectius 

� Identificar i avaluar les necessitats educatives 

especials de l’alumne/a i fer la proposta 

d’escolarització, en col·laboració, quan 

s’escaigui, amb els serveis específics.  

� Assessorar el professorat i les famílies en la resposta 

educativa a l’alumnat amb necessitats educatives 

especials, en col·laboració amb els docents 

especialitzats i els serveis educatius específics.  

� Assessorar els equips docents, l’alumnat i les 

famílies sobre aspectes d’orientació personal, 

educativa i professional.  

� Donar suport als centres educatius en la millora 

de l’atenció a la diversitat i la inclusió.  
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� Col·laborar amb el servei educatiu de zona i els 

serveis específics per tal de promoure activitats 

d’intercanvi i de formació del professorat. 

� Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit 

territorial d’actuació per tal d’oferir una atenció 

coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin 

Xarxa d’EAP 

� Els EAP, com a equips integrats en el servei educatiu 

de zona (SEZ), actuen territorialment i sectorialment 

atenent tots els centres educatius d’un àmbit 

territorial generalment comarcal, municipal o d’un 

districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en 

el sistema educatiu públic i depenen dels serveis 

territorials del seu àmbit d’actuació.  

� En aquests moments, hi ha 79 EAP que cobreixen 

l’atenció a tot Catalunya.  

� Cada psicopedagog/a atén diversos centres 

educatius de la zona. Generalment, es desplaça, 

amb una periodicitat aproximada d’una setmana, 

als centres amb els quals té un pla d’actuació. 

� En cada EAP hi ha un o dos treballadors socials 

que atenen tots els centres educatius de la zona. 

En total, hi ha 111 professionals.  

EAP de Sant Martí 
Gran Via de les Corts Catalanes, 866, 2n B 
Barcelona 
T: 93 486 17 45 
a8900248@xtec.cat 
www.xtec.cat/serveis/eap/a8900248/ 

 

 

Centres de recursos pedagògics - CRP 

Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius 

creats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya per donar suport a l'activitat pedagògica 

dels centres i a la tasca docent del professorat.  

Hi ha un CRP en cada un dels 10 districtes municipals, 

que esdevenen el seu àmbit natural d’actuació.  

Les seves funcions, regulades pel Decret 155/1994, 

de 28 de juny, són les següents:  

� Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als 

centres docents, als mestres i al professorat per tal 

que disposin de materials específics de les diferents 

àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia 

educativa i de publicacions especialitzades, amb 

assessorament o instruccions d'utilització.  

� Catalogació dels recursos educatius del medi local i 

comarcal i elaboració de pautes i informacions 

complementàries per facilitar-ne l'ús al professorat.  

� Suport a les activitats docents i a l'intercanvi 

d'experiències educatives, per tal de fomentar la 

reflexió del professorat sobre la pràctica docent.  
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� Coordinació i organització de l'execució i del 

seguiment de les activitats de formació permanent i 

col·laboració en la detecció de les necessitats de 

formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.  

� Altres funcions que els atribueixi el Departament 

d'Ensenyament.  

 

CRP de Sant Martí 
Gran Via de les Corts Catalanes, 866, 2n B 
T: 93 486 17 23  
se-santmarti@xtec.cat 
www.xtec.cat/crp-santmarti 
 

Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social - ELIC 

Els ELIC són equips territorials d’assessorament als 

centres i al professorat en llengua, educació 

intercultural i cohesió social. Es tracta d’una 

aportació i una col·laboració obertes, dinàmiques i 

compartides amb l’objectiu d’ajudar els 

professionals en el nou repte educatiu. El marc de 

referència és el Pla per a la llengua i cohesió social: 

educació i convivència intercultural. 

Tenen assignades les funcions següents: 

� Col·laborar i assessorar en l’elaboració del 

projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració. 

� Assessorar sobre l’organització de les aules 

d’acollida i fer-ne el seguiment 

� Col·laborar en la sensibilització, promoció i 

consolidació de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte plurilingüe. 

� Donar suport temporal de modelització al 

professorat i planificar-ne el seguiment. 

� Orientar sobre metodologies, recursos i 

materials i aportar criteris per a l’avaluació. 

� Col·laborar en la formació permanent del professorat. 

� Elaborar plans de treball i memòries de les 

diferents actuacions. 

� Treballar amb els responsables de mediació de 

conflictes, en els centres on n’hi hagi. 

 

ELIC de Sant Martí 
Gran Via de les Corts Catalanes, 866, 2n B  
Barcelona 
T: 93 486 17 45 
lic@xtec.cat   
www.xtec.cat/lic/ 
 
 

 

 

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
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Serveis educatius específics 

Consorci d’Educació de Barcelona - CEB 

Els serveis educatius específics donen suport a 

l’activitat pedagògica dels centres quan aquests 

treballen amb alumnat amb discapacitats 

específiques que interfereixen en el seu 

desenvolupament personal, social i curricular. A 

més, els serveis proporcionen atenció directa i 

orientació a l’alumnat i a les seves famílies. 

Centres de recursos educatius per a deficients auditius -CREDA 

Els CREDA són serveis de suport als centres 

educatius en l’adequació a les necessitats especials 

de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, 

llenguatge o comunicació que interfereixen en el 

seu desenvolupament personal, social i curricular. 

La seva intervenció es concreta en tres grans 

àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat, i 

zona educativa. És un model d’atenció a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials. 

 
CREDA 
C. Pau Claris, 95, 7a planta 
Barcelona  
T: 93 554 25 19 / 686 647 105  
a8901335@xtec.cat 
www.xtec.cat/serveis 
 

A nivell de Catalunya hi trobem altres recursos 

educatius específics: 

Centre de recursos educatius per a deficients visuals  - CREDV 

El CREDV és un servei educatiu específic que, en 

col·laboració amb l’ONCE, dóna suport a la tasca 

docent del professorat pel que fa a alumnes amb 

greus dèficits visuals, i també proporciona atenció 

directa a l’alumnat i orientació a les famílies. La seva 

intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat 

i famílies; centres i professorat, i zona educativa. 

Serveis educatius específics en trastorns 

motrius i d’accessibilitat - SEEM 

Els SEEM són serveis experimentals de suport als 

centres educatius en l’adequació de la tasca docent 

a les necessitats especials de l’alumnat amb greu 

discapacitat motriu. Es tracta d’un model 

experimental que es duu a terme en els serveis 

territorials de Girona, el Baix Llobregat i Lleida. 

Aquest caràcter experimental comporta que cada 

SEEM sigui organitzat de manera diferent, i una 

dedicació parcial diferent dels seus professionals. 
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Serveis educatius especialitzats en trastorns generalitzats del 

desenvolupament i trastorns de conducta - SEETDiC 

Els SEETDiC són serveis experimentals de suport als 

centres educatius en l’adequació de la tasca docent a les 

necessitats especials de l’alumnat amb trastorns 

generalitzats del desenvolupament i trastorns de 

conducta. La seva intervenció es concreta en quatre 

grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; 

serveis educatius (EAP), i zona educativa. 

Projecte de Vida Professional - ProVP  

Consorci d’Educació de Barcelona - CEB           

Barcelona Activa i Fundació BCN Formació Professional 

El Projecte de Vida Professional és un projecte de 

suport a l’orientació acadèmica i professional per a 

l’alumnat i el professorat de les diferents etapes 

educatives obligatòries i postobligatòries de tots els 

centres de la ciutat de Barcelona. 

Aquest projecte complementa la tasca orientativa 

del professorat als centres, amb la voluntat 

d’acompanyar els nois i noies en els seus processos 

de presa de decisions en la continuïtat dels estudis; 

en la identificació de sortides professionals, i en 

l’acostament a les competències, els valors i les 

cultures del treball, tot plegat amb l’objectiu de 

facilitar l’accés a la seva futura carrera professional i 

el desenvolupament d’aquesta. 

 

El ProVP ofereix sessions monogràfiques d’orientació 

acadèmica i professional per a l’alumnat, guiades per 

un tècnic especialitzat. Aquestes sessions es poden fer 

al centre per al desenvolupament professional Porta22 

de Barcelona Activa o al centre educatiu.  

Els continguts del ProVP es concreten, d’una banda, en 

l’eina multimèdia P22p, basada en una selecció dels 

millors continguts de la intranet del centre per al 

desenvolupament professional Porta22, triats 

especialment per l’equip d’experts del món acadèmic i 

professional del Consorci d’Educació i Barcelona Activa, 

respectivament, i, de l’altra, en els quaderns de treball per 

a l’alumnat i la guia didàctica per al professorat per 

aprofundir en vuit aspectes clau (monogràfics temàtics) 

de l’orientació acadèmica i professional: els interessos 

professionals; la formació i les sortides professionals; les 

competències clau; els canals de recerca de feina; 

l’entrevista de feina; el procés de selecció; la carta i el 

curriculum vitae, i els valors del treball.  

Per a les famílies d’alumnes de 4t d’ESO que participen en 

el projecte, també s’ofereixen sessions d’orientació, amb 

l’objectiu de donar resposta als dubtes i les preocupacions 

sobre el futur formatiu i professional dels seus fills/es. 

Centre per al desenvolupament professional 
Porta22 - Barcelona Activa 
C. Llacuna, 162-164 
Barcelona 
T: 93 401 98 99  
www.bcn.cat/treball 
www.edubcn.cat >>Suport educatiu recursos          
>> Orientació transicions >>Vida professional  
 

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
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Pla Jove Formació-Ocupació 

Consorci d’Educació de Barcelona - CEB 

Hi col·laboren: Barcelona Activa, Institut d’Educació de 

Barcelona i Regidoria de Joventut 

El Pla Jove Formació-Ocupació és un programa del 

Consorci d’Educació de Barcelona que ofereix 

suport als centres de secundària, als nois i noies i 

les seves famílies en els moments de transició 

d’aquell alumnat que acaba l’educació secundària 

obligatòria sense obtenir-ne el graduat. 

Aquest pla és format per un equip de tècnics que 

treballen en cada districte en coordinació amb els 

instituts i centres de secundària donant suport a 

l’orientació en els itineraris formatius de transició als 

estudis de l’educació postobligatòria i al món laboral.  

El programa s’especialitza a donar suport al jovent 

d’entre 16 i 18 anys que no ha obtingut el graduat 

de l’ESO, facilitant informació, assessorament i 

acompanyament, amb un seguiment individualitzat.  

 El servei ofereix: 

� Assessorament i suport en el procés de 

preinscripció als programes de qualificació 

professional inicial (PQPI). 

� Informació per a l’accés a altres formacions 

professionalitzadores per a joves. 

� Orientació per a la continuïtat dels estudis i 

possibilitats de retorn al sistema educatiu reglat: 

prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i 

estudis de formació professional. 

� Suport en el procés de preinscripció i 

matriculació als cicles formatius de grau mitjà. 

� Informació sobre les escoles d’adults. 

� Informació sobre els ensenyaments a distància. 

 

Pla Jove Formació-Ocupació de Sant Martí 

Tècnica: Lourdes Delgado 

T: 93 320 95 78 

lourdes.delgado@barcelonactiva.cat 

 

Punt d’atenció: Centre Can Jaumandreu  

de Barcelona Activa 

C. Perú, 52 

Barcelona 

www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos 
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CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Pla Programa Èxit  

Consorci d’Educació de Barcelona – CEB 

Èxit 1. Reforç escolar i activitats complementàries 

És un programa de caràcter preventiu que té com a 

objectiu millorar els aprenentatges bàsics i acompanyar 

l’alumnat en el pas a l’educació secundària. 

El reforç escolar es fa en horari extraescolar i el duen a 

terme els amics i amigues grans, majoritàriament ex-

alumnes de l’institut que són un model de referència per 

als seus companys més joves. Es tracta de sessions de 

suport escolar per a l’alumnat del cicle superior de 

primària i 1r i 2n de l’ESO que es fan a l’institut. 

El reforç escolar és una activitat educativa, i no assistencial, 

pensada per a l’alumnat, que, amb una mica més de 

dedicació i acompanyament, se n’acabarà sortint. És un 

recurs al servei dels tutors i les tutores per tal de millorar 

l’aprenentatge, les actituds i la motivació del seu alumnat. 

Dues tardes a la setmana, durant una hora i mitja, ajudats 

pels seus amics i amigues grans, els alumnes fan els deures, 

resolen dubtes, comparteixen amb un grup reduït de 

companys un espai de conversa, de lectura o de pràctiques 

que els ajudin a consolidar els seus aprenentatges. 

A banda del reforç escolar, es preveuen altres activitats 

complementàries més lúdiques o creatives que permeten 

treballar els mateixos continguts instrumentals, sobretot 

de llengua i comunicació, però en un format més 

estimulant per a l’alumnat (teatre, còmic, ràdio, música...). 

Reforç escolar i activitats complementàries 

www.edubcn.cat/exit/reforc_escolar_i_activitats_complementaries 

Èxit 2. Suport a l’atenció de les diversitats als tallers Tecné 

És un recurs per a la diversificació curricular adreçat 

principalment a l’alumnat que necessita una 

organització diferenciada de l’establerta en el centre 

quant a continguts i criteris d’avaluació per a 3r i 4t 

d’ESO. Aquest recurs és sol·licitat per l'institut de 

secundària al Consorci d'Educació de Barcelona. 

Es tracta d’activitats de tallers, tant en institucions i 

entitats formatives de la ciutat com en els instituts 

d’educació secundària, que tenen com a finalitat donar 

suport al jovent perquè pugui mantenir amb èxit la seva 

escolaritat, per tal de poder assolir les competències 

bàsiques de l’etapa secundària obligatòria. 

Aquests tallers tenen una durada de vint a trenta hores 

trimestrals i s’acostumen a organitzar en sessions 

setmanals d’entre dues i tres hores. S’ofereixen a grups 

reduïts (generalment, d’una dotzena d’alumnes). 

Per dur a terme els tallers, és imprescindible la 

participació activa del professorat responsable del grup 

durant tot el procés. Aquest curs s’han iniciat experiències 

dins els mateixos centres educatius. 

Suport a l’atenció de les diversitats als tallers Tecné 

www.edubcn.cat/exit/suportatencioalesdiversitats 

 

 



50 
 

  

Punts d’informació juvenil -PIJ 

Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona 

Els punts d'informació juvenil (PIJ) són un servei 

públic i gratuït. Ofereixen al jovent una informació 

contrastada, àmplia i plural relativa a tots els àmbits 

del seu interès: estudis, treball, participació, 

habitatge, cultura, salut, lleure, turisme… 

Acostumen a oferir serveis complementaris i tenen 

un paper important en la dinamització del jovent de 

la seva àrea d’influència.  

Objectius 

� Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació per 

facilitar una presa de decisions meditada, orientant i 

assessorant les seves consultes.  

� Afavorir l’emancipació. 

� Impulsar la dinamització com a eina 

imprescindible per a la participació.  

� Ser un referent per al jovent respecte a les 

accions que les institucions, les entitats i altres 

organismes duen a terme i que van dirigides a 

aquest col·lectiu (polítiques de joventut).  

 

Així, la vocació d’un PIJ i del seu responsable ha de ser la 

universalitat i arribar al màxim nombre de joves, 

independentment de les seves característiques. No és 

una tasca senzilla, però cal tenir-la sempre present. 

PIJ de Sant Martí 

Centre Cívic Besòs 

Rambla de Prim, 87-89  

T: 93 498 27 43 

pijsantmarti@bcn.cat 

Espai Antoni Miró i Peris - EAMP 

Pl. de Carme Monturiol, 10 

T: 93 450 70 13 

espai.amp@gmail.com 

In-forma’t  

És una campanya impulsada pels PIJ que consta 

d’una sèrie d’activitats que promou la Direcció de 

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, del mes de 

gener al mes de març. L’objectiu és informar el 

jovent i ajudar-lo a triar el seu itinerari acadèmic. 

In-forma’t també conté un fòrum virtual per tal que 

l’alumnat pugui dir-hi la seva: 

www.informat.cat/index.php/forum-virtual-entrealumnes. 

In-format’t 

www.informat.cat 

SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
QUE ES TROBEN AL DISTRICTE 
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SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  

Jove, informa’t i participa - JIP 

Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona 

El JIP, servei d’informació i dinamització als centres 

d’educació secundària que promou la Direcció de 

Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, és, d’una banda, 

un espai d’atenció presencial estable, situat al centre 

docent, que posa a l’abast dels nois i noies d’entre 12 i 16 

anys tot un seguit de recursos informatius d’interès i, de 

l’altra, un conjunt d’accions i estratègies que promouen 

experiències de participació per part d’aquest alumnat. 

El servei gira al voltant de dos eixos 

� La informació sobre matèries de currículum educatiu, 

de consum (compres, nous productes...), d’ocupació del 

temps lliure (activitats, concerts, turisme...) i al voltant 

de qüestions de desenvolupament personal (sexualitat i 

salut sexual). També hi ha altres tipus d’informacions 

com ara formació, cultura, associacionisme, drets de 

ciutadania, discriminació adequada de la informació... 

� La dinamització per generar experiències de participació 

social, en el marc del centre educatiu (delegats, 

comissions de delegats, representants als consells 

escolars de centre, als consells escolars de districte...), 

per explorar i promoure l’associacionisme en qualsevol 

dels seus nivells i establir relacions amb altres agents 

socials del territori o entorn (equipaments, serveis, 

xarxa associativa...) i per afavorir l’adquisició d’eines i 

habilitats socials. La dinamització és la millor manera 

d’educar en la participació. 

En cada centre d’educació secundària el servei es 

concreta en la posada en marxa del que s’anomena JIP 

(Jove, informa’t i participa), amb un/a. dinamitzador/a. 

Objectius 

El JIP consta de diversos objectius que conformen el 

mètode de treball de la plataforma: 

� Acostar la informació al jovent sobre diferents àmbits 

de la seva vida per capacitar-lo, d’una manera 

autònoma i responsable, davant la presa de decisions. 

� Potenciar els òrgans de representació i de participació 

existents en els centres d’educació secundària. 

� Fomentar els mecanismes de participació i contribuir a 

la creació i consolidació d’associacions i grups juvenils. 

� Promoure la realització d’activitats, per part del jovent, 

de difusió i creació cultural, esportives, formatives i de 

temps lliure, dins i fora del centre educatiu. 

� Facilitar la relació entre els centres educatius i els 

equipaments, els serveis adreçats a joves i les entitats 

juvenils que hi ha en els districtes, mitjançant la 

realització d’accions conjuntes o complementàries. 

� Promoure la participació dels nois i noies d’entre 12 i 16 

anys en el teixit associatiu juvenil de cada territori. 
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Centre per al desenvolupament professional  

Porta22 de Barcelona Activa 

Ajuntament de Barcelona 

Porta22 és l’espai de Barcelona Activa on es 

concentra tota l’oferta de serveis i recursos per al 

desenvolupament de la carrera professional. Un 

centre de 2.000 m2 d’accés lliure i gratuït, 

capdavanter a l’Estat i a Europa, on es troben 

respostes a totes les necessitats i inquietuds 

relacionades amb la feina:  

� avaluar i augmentar el potencial professional, 

� formar i millorar en les competències clau i habilitats, 

� preparar per a un canvi professional, 

� descobrir alternatives a la feina actual, 

� estar al dia de totes les oportunitats que apareixen al mercat 

� definir l’estratègia professional. 

Un equip d’experts ajudarà a definir estratègies 

professionals i a tenir èxit en els reptes laborals.  

Porta22 ofereix els serveis següents:  

Assessorament personalitzat  

Un equip d’experts atendrà qualsevol dubte, 

consulta o necessitat que pugui sorgir en relació 

amb la carrera professional. Des de les qüestions 

més bàsiques fins a les més complexes, el personal 

de Porta22 atendrà i orientarà la persona 

interessada d’una manera totalment anònima i 

sense cita prèvia.  

Programa d’activitats per al desenvolupament professional 

Cada dia es fan tallers, seminaris i cursos per fer 

créixer el potencial professional de les persones 

participants i ser més competitives al mercat. Una 

àmplia xarxa de col·laboradors i consultors d’alt 

nivell garanteix la màxima qualitat i actualitat 

d’aquest programa d’activitats, que gira al voltant 

de quatre eixos: 

� El desenvolupament de competències, per tal de 

conèixer i desenvolupar aquelles habilitats que s’han 

fet imprescindibles en el mercat de treball actual.  

� Les estratègies per trobar feina, amb tallers on 

es podrà aprendre a planificar la recerca de 

feina, millorar el currículum o superar amb èxit 

una entrevista de feina. 

� La gestió del canvi professional, amb tallers i 

seminaris per descobrir noves maneres 

d’identificar i planificar una nova orientació per a 

la carrera professional. 

� Els diàlegs amb el mercat de treball, amb la 

possibilitat d’entrar en contacte amb empreses 

de selecció i altres intermediaris del mercat 

laboral i de posar-se al dia del que s’hi esdevé. 

Per participar en qualsevol de les activitats del 

programa, cal inscriure’s prèviament a través de 

l’apartat corresponent de la web. 
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SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  

Espai de treball  

El centre per al desenvolupament professional 

Porta22 posa a la disposició de les persones 

interessades un espai modern amb 49 ordinadors 

que es poden fer servir lliurement i sense cita 

prèvia, i des d’on es pot treballar en profunditat 

l’objectiu professional personal, amb accés a tots 

els recursos multimèdia del centre i al servei 

d’assessorament personalitzat.  

Cadascú podrà explorar els seus interessos 

professionals i conèixer el seu perfil competencial, com 

també estudiar les més de 850 ocupacions que es 

descriuen en el catàleg de perfils professionals, 

practicar l’entrevista de feina i, fins i tot, consultar 

ofertes de treball. L’espai disposa també d’una 

biblioteca i una hemeroteca, amb llibres i revistes 

especialitzades sobre mercat laboral i recursos humans. 

Centre per al desenvolupament professional 

Porta22 - Barcelona Activa 

C. Llacuna, 162-164 

T: 93 401 98 99 

porta22@barcelonactiva.cat  

www.bcnc.cat/treball 
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ALTRES RECURSOS D’INFORMACIÓ I 

ORIENTACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 

Saló de l’Ensenyament 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

El Saló de l’Ensenyament és una fira on els visitants tenen 

l’oportunitat de rebre informació i orientació 

personalitzada amb relació als estudis postobligatoris i les 

sortides professionals. El Saló de l’Ensenyament es duu a 

terme anualment a la Fira de Barcelona. 

Fins ara, hi han participat 175 centres de batxillerat, 

cicles formatius de formació professional, formació 

ocupacional, estudis universitaris, idiomes i estudis 

complementaris. Abans del període de preinscripció 

dels estudis postobligatoris, el Saló torna a oferir 

totes les opcions educatives per ajudar la persona 

interessada a preparar el seu futur. 

Serveis 

� Servei d'Orientació a l'Estudiant: resol dubtes, 

orienta i informa de les diferents opcions 

acadèmiques. El servei ha rebut una valoració 

alta per part dels usuaris. 

� Sessions informatives I després de l’ESO, què?: 

proposa què estudiar després de l’ESO i informa 

del futur Institut Superior de les Arts. Són sessions 

adreçades tant a alumnes com a famílies, 

coordinades per la Generalitat de Catalunya. 

 

� Àrea d'animació multimèdia: es tracta d’un espai 

on els visitants participen en el procés de creació 

d’imatges en 3D, proven videojocs o generen 

imatges per ordinador. És una àrea coordinada 

pel Centre de la Imatge i la Tecnologia 

Multimèdia (CITM) de la UPC. 

� Estand del Departament d’Ensenyament: mostra 

l’oferta sobre batxillerats, formació professional, 

ensenyament d’esports, ensenyaments artístics, 

programes de qualificació professional inicial 

(PQPI), formació d’adults i ensenyament 

d’idiomes a Catalunya. 

� Estand del Consorci d’Educació de Barcelona: 

informació sobre l’oferta formativa de la ciutat 

de Barcelona pel que fa als ensenyaments 

postobligatoris, batxillerats, cicles formatius de 

grau mitjà i grau superior, PQPI, proves d’accés, 

escoles oficials d’idiomes, centres d’educació 

especial... En l’elaboració dels materials de 

suport a l’orientació que es divulguen en aquest 

estand, hi participen els tècnics del CEB i els 

grups de treball d’orientació. 

� Estand del Departament d'Innovació, 

Universitats i Empresa: facilita informació sobre 

el sistema universitari català, els estudis 

universitaris, les proves d’accés, beques i ajuts. 
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ALTRES RECURSOS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ 

� L’espectacle de la ciència i activitats de recerca 

en acció: es tracta d’un espai de divulgació per 

desvetllar les vocacions científiques. 

 

Saló de l’Ensenyament 

www.gencat.cat/ensenyament/saloensenyament/home.htm 

ensenyament@firabcn.es 

 

 

Fundació BCN Formació Professional 
Ajuntament de Barcelona 

La Fundació BCN Formació Professional és una organització 

de naturalesa fundacional creada per l'Ajuntament de 

Barcelona, com a servei social sense finalitat de lucre. La 

seva missió és participar en el desenvolupament 

socioeconòmic de la ciutat a partir del foment de la relació 

entre la formació professional que es fa a Barcelona i 

l'entorn productiu de l'àrea metropolitana, i potenciar una 

formació adequada i compatible amb les necessitats del 

sistema productiu. Alhora, es vol facilitar la transició al món 

laboral i la plena integració del jovent, a través de la gestió 

de projectes i l'execució d'accions específiques adreçades a 

les empreses i als centres de formació. 

Aquesta fundació és un instrument al servei dels instituts de 

formació professional de la ciutat i de les entitats, empreses i 

representants dels sectors econòmics i socials de Barcelona i 

la seva àrea metropolitana; és a dir, es tracta d’una eina per 

al desenvolupament de projectes compartits entre els 

instituts, el sector productiu i la resta d'agents que participen 

en la formació professional de la ciutat. 

 

Objectius: 

� Contribuir al desenvolupament d'un sistema de 

formació professional eficaç i eficient. 

� Fomentar la cultura del treball per a la millora del 

capital humà i optimitzar la inserció en el món 

laboral del jovent amb formació professional. 

� Impulsar iniciatives que permetin millorar el 

procés de transició del jovent a la vida activa. 

� Contribuir, a través de la formació professional, a 

la consolidació del concepte Barcelona, territori 

obert a Europa mitjançant la gestió d'accions de 

mobilitat arreu d'Europa. 

 

Fundació BCN Formació Professional 

C. Llacuna, 162-164, 3a planta 

T: 93 342 94 11 

info@fundaciobcnfp.cat 

www.fundaciobcnfp.cat 
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Altres recursos d’orientació virtual 

Web del Departament d’Ensenyament 

www.gencat.cat/ensenyament 

ESTUDIAR A CATALUNYA 

www20.gencat.cat/portal/site/canaleducacio/ 

En aquest nou web temàtic es recullen tots els 

centres educatius on es poden cursar els diferents 

ensenyaments, i s’hi troben també els tràmits 

relacionats. Les aportacions més destacades del 

portal són el cercador d'estudis i els recursos 

d'orientació per a l'alumnat.  

Aquest portal s'estructura en cinc grans blocs: estudis, 

centres, tràmits, orientació i «Educació és més», un 

apartat que aplega informacions d'interès per a la 

comunitat educativa, referents, per exemple, a la 

coeducació, l'educació inclusiva i la seguretat a Internet. 

Objectius: 

���� Centralitzar la informació de l'oferta d'estudis del 

Departament, tràmits i serveis associats en una 

estructura senzilla que permet accedir 

ràpidament a la informació, amb una navegació 

còmoda, coherent i transversal. 

���� Potenciar els serveis interactius amb els 

cercadors d'estudis, centres i recursos. 

���� Millorar la qualitat de la informació amb un 

llenguatge entenedor i uns continguts útils per a la 

ciutadania, com ara guies i testimonis de l'alumnat. 

ORIENTA’T 

phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php 

Portal d’orientació acadèmica i professional 

desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb 

l'objectiu d'estimular la reflexió de l'alumnat davant 

l'elecció d'estudis i sortides professionals. 

L’objectiu és afavorir el treball compartit de 

l'alumne/a amb el/la tutor/a orientador/a i la família 

per tal d'arribar a una presa de decisions raonades 

sobre el seu futur acadèmic i/o professional.  

El portal parteix d'una concepció de l'orientació 

entesa com un procés educatiu, on l'alumne/a és el 

protagonista principal que ha d'adquirir les 

competències necessàries que li permetin continuar 

orientant-se en el futur. 

Web del Consorci d’Educació de Barcelona 

www.edubcn.cat 

ACCIONS I PROGRAMES DE SUPORT A L’ORIENTACIÓ 

www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos 

ALUMNAT I FAMÍLIES 

www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia 
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RECURSOS DE SUPORT, 
ORIENTACIÓ I COMPANYAMENT  

AL MÓN LABORAL 
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC 58 

Centres d'innovació i formació ocupacional - CIFO 
 

Barcelona Activa 60 

Tallers d’ocupació 

Plans d’ocupació 

Noves Cases per a Nous Oficis 

Centre per al desenvolupament professional Porta22 

Activa’t per l’ocupació 

Joves amb Futur 

INICIA: per la creació d’empreses 
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Serveis d’Ocupació de Catalunya - SOC 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

El SOC té com a funcions principals: 

� Donar servei a totes les persones que busquen 

feina, independentment que tinguin feina o que 

estiguin a l’atur, i a les empreses.  

� Oferir un marc d'igualtat d'oportunitats 

laborals per a tothom.  

� Fomentar l'esperit emprenedor i donar suport a 

la petita i mitjana empresa.  

� Aconseguir que el diàleg i el compromís entre els actors 

públics i privats siguin el motor de les polítiques d'ocupació.  

� Assolir un nivell d'ocupació alt, mitjançant una acció 

activa, juntament amb la promoció i creació de treball. 

El SOC disposa d’una xarxa d’oficines i centres de 

formació professional per l’ocupació on orienten les 

persones que volen incorporar-se al mercat laboral: 

assessorament en la recerca de feina o en l’elecció de 

professió, itineraris de formació per l’ocupació... 

Oficines del SOC a Sant Martí 

C. Guipúscoa, 33 (la Verneda) 

Barcelona 

T: 93 307 23 66  
 

C. Alfons el Magnànim, 5 (el Poblenou) 

Barcelona 

T: 93 278 89 90  
www.oficinadetreball.cat 

 

Centres d'innovació i formació ocupacional – CIFO 

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) té entre les 

seves prioritats garantir i fomentar la formació i la 

qualificació professional de les persones. Per això 

compta amb una eina de gran valor: la xarxa de 

centres de referència en la formació professional 

ocupacional constituïda pels vuit centres 

d'innovació i formació ocupacional (CIFO). 

L'activitat formativa que els CIFO duen a terme es 

basa fonamentalment en la impartició d'accions de 

formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i 

adaptades a les necessitats de les persones, de les 

empreses i dels territoris. Amb aquestes accions es 

vol oferir la formació teòrica i pràctica necessària 

per assolir o millorar les competències professionals 

que afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de 

les persones que hi participen, treballadors o 

treballadores en situació d'atur inscrits com a 

demandants d'ocupació a les oficines de Treball. 

Moltes de les accions formatives inclouen la 

possibilitat de fer pràctiques en empreses. 

Els CIFO centren la seva activitat formativa en 

aquelles especialitats que corresponen a ocupacions 

altament demandades pels sectors econòmics i que, 

tanmateix, compten amb una escassa oferta 

formativa en el conjunt del territori de Catalunya. 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC 
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Paral·lelament a aquesta especialització, els CIFO 

desenvolupen formació transversal relacionada 

amb les noves tecnologies com ara els 

coneixements i les habilitats vinculats a l'ús 

d'Internet i a l'ofimàtica. 

Finalment, cal destacar que els continguts de les 

accions formatives estan vinculats als programes 

dels certificats de professionalitat. 

Per tal de facilitar la possibilitat d'accés als cursos 

de formació dels CIFO per part de qualsevol 

persona que compleixi els requisits previstos en la 

normativa vigent, independentment del territori, 

bona part d'aquests són intensius, en horari de 

matí, tarda i tarda-vespre, i l’alumnat pot acollir-se 

a diferents ajuts econòmics. 

Centres d’innovació i formació ocupacional - CIFO 

www.oficinadetreball.cat >>Web Institucional         

>> Centres d’innovació i formació ocupacional 

Guia amb l'oferta formativa dels centres 

d'innovació i formació ocupacional 

www.oficinadetreball.cat/socweb/  

CIFO més proper al districte de Sant Martí 
La Violeta  
Pl. del Comte de Sert, 25 
Barcelona 
T: 93 254 17 00 
 

 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC 
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Barcelona Activa 

Ajuntament de Barcelona 

Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament 

local de l’Ajuntament de Barcelona. Des de fa 24 

anys acompanya la transformació de la ciutat en 

clau d’iniciativa emprenedora, creixement 

empresarial, capacitació tecnològica, oportunitats 

professionals i qualitat de l’ocupació.  

L’agència vol contribuir al progrés de la ciutat i al 

canvi cap a un model de creixement amb altes dosis 

de competitivitat i productivitat. Alhora, treballa 

per fer front a la crisi intentant recuperar l’activitat 

econòmica i donant suport a l’ocupació. 

 

Barcelona Activa 

C. Llacuna, 162-164 

Barcelona 

T: 93 300 96 54 

www.barcelonactiva.cat 

 

 

 

Tallers d’ocupació 

Són programes de formació i experiència destinats 

a persones que estan a l’atur en els quals, 

mitjançant la seva contractació, treballen i es 

formen en una activitat d'interès col·lectiu 

vinculada preferentment a ocupacions emergents. 

Tenen una durada d'un any. 

Les persones participants en aquests programes 

poden aprendre oficis com ara: divulgador/a 

cultural, agent comunitari/ària, mediador/a, 

animador/a de gent gran. Els oficis treballats en el 

marc del programa Plans d'Ocupació giren al voltant 

dels sectors de la construcció, els serveis a les 

persones i el medi ambient. 

Els tallers d’ocupació s’adrecen a persones més 

grans de 25 anys en situació d’atur de llarga durada.  

Requisits d’accés 

Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

BARCELONA ACTIVA 
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Plans d’Ocupació 

El programa Plans d’Ocupació s’adreça 

específicament a persones en situació d’atur de 

llarga durada i, amb l'objectiu de reciclar aquests 

professionals i oferir-los noves competències i 

habilitats, tenen una durada de sis mesos. 

Els oficis treballats en el marc d’aquest programa 

giren al voltant dels sectors del manteniment o 

millora d'edificis, prevenció d'incendis, els serveis a 

les persones i el medi ambient. 

Requisits d’accés 

Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Noves Cases per a Nous Oficis 
Barcelona Activa 
Hi col·labora: SOC 

Es tracta de programes orientats a la inserció laboral 

de joves de menys de 25 anys mitjançant la 

qualificació professional, en què aprenen un ofici en 

un context productiu real. Durant l’any de durada 

dels projectes de Noves Cases per a Nous Oficis, 

aquests joves adquireixen les destreses i actituds 

necessàries mentre treballen en serveis d’interès 

col·lectiu. Els sis primers mesos, els alumnes 

treballadors participen mitjançant una beca amb un 

sou del 75% del salari mínim interprofessional. 

Durant el període en què aquestes persones 

participen en els programes, també adquireixen: 

� capacitat de treball en equip 

� capacitat d’organització 

� hàbits de prevenció de riscos laborals 

� responsabilitat i autoexigència. 

Requisits d’accés 

� Tenir entre 16 i 25 anys. 

� Estar a l’atur, inscrits a l’Oficina de Treball com a 

demandants d’ocupació no ocupats. 

� No haver tingut anteriorment un contracte de 

formació amb una durada superior a 540 dies. 

• Coneixement de les llengües catalana i castellana. 

 

Barcelona Activa - Can Jaumandreu 

C. Perú, 52  

Barcelona 

T: 93 320 95 70  

canjaumandreu@barcelonactiva.es 

 

Barcelona Activa - Convent de Sant Agustí 

Pl. de Pons i Clerch, s/n  

Barcelona 

T: 93 268 43 93  

convent_sant_agusti@barcelonactiva.es 

 

BARCELONA ACTIVA 
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Centre per al desenvolupament professional 

Porta22 de Barcelona Activa 

Ajuntament de Barcelona 

Porta22 és l’espai de Barcelona Activa on es 

concentra tota l’oferta de serveis i recursos per al 

desenvolupament de la carrera professional. Un 

centre de 2.000 m2 d’accés lliure i gratuït, 

capdavanter a l’Estat i a Europa, on es troben 

respostes a totes les necessitats i inquietuds 

relacionades amb la feina:  

� avaluar i augmentar el potencial professional, 

� formar i millorar en les competències clau i 

habilitats, 

� preparar per a un canvi professional, 

� descobrir alternatives a la feina actual, 

� estar al dia de totes les oportunitats que apareixen al mercat 

� definir l’estratègia professional. 

Un equip d’experts ajudarà a definir estratègies 

professionals i a tenir èxit en els reptes laborals.  

Porta22 ofereix els serveis següents:  

Assessorament personalitzat 

Un equip d’experts atendrà qualsevol dubte, 

consulta o necessitat que pugui sorgir en relació 

amb la carrera professional. Des de les qüestions 

més bàsiques fins a les més complexes, el personal 

de Porta22 atendrà i orientarà la persona 

interessada d’una manera totalment anònima i 

sense cita prèvia.  

 

Programa d’activitats per al desenvolupament professional 

Cada dia es fan tallers, seminaris i cursos per fer 

créixer el potencial professional de les persones 

participants i ser més competitives al mercat. Una 

àmplia xarxa de col·laboradors i consultors d’alt 

nivell garanteix la màxima qualitat i actualitat 

d’aquest programa d’activitats, que gira al voltant 

de quatre eixos: 

� El desenvolupament de competències, per tal de 

conèixer i desenvolupar aquelles habilitats que s’han 

fet imprescindibles en el mercat de treball actual.  

� Les estratègies per trobar feina, amb tallers on es 

podrà aprendre a planificar la recerca de feina, 

millorar el currículum o superar amb èxit una 

entrevista de feina. 

� La gestió del canvi professional, amb tallers i 

seminaris per descobrir noves maneres 

d’identificar i planificar una nova orientació per a 

la carrera professional. 

� Els diàlegs amb el mercat de treball, amb la 

possibilitat d’entrar en contacte amb empreses 

de selecció i altres intermediaris del mercat 

laboral i de posar-se al dia del que s’hi esdevé. 
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Espai de treball  

El centre per al desenvolupament professional 

Porta22 posa a la disposició de les persones 

interessades un espai modern amb 49 ordinadors 

que es poden fer servir lliurement i sense cita 

prèvia, i des d’on es pot treballar en profunditat 

l’objectiu professional personal, amb accés a tots 

els recursos multimèdia del centre i al servei 

d’assessorament personalitzat.  

Cadascú podrà explorar els seus interessos 

professionals i conèixer el seu perfil competencial, com 

també estudiar les més de 850 ocupacions que es 

descriuen en el catàleg de perfils professionals, 

practicar l’entrevista de feina i, fins i tot, consultar 

ofertes de treball. L’espai disposa també d’una 

biblioteca i una hemeroteca, amb llibres i revistes 

especialitzades sobre mercat laboral i recursos humans. 

Centre per al desenvolupament professional 

Porta22 - Barcelona Activa 

C. Llacuna, 162-164 

T: 93 401 98 99 

porta22@barcelonactiva.cat  

www.bcnc.cat/treball 

 

Activa’t per l’ocupació 

Barcelona Activa 
Hi col·labora: SOC 

Activa’t per l’ocupació és un programa d'orientació 

professional dins de Porta22. 

Mitjançant aquest programa, l’usuari té 

l’oportunitat de conèixer i aprofitar els recursos i les 

oportunitats de la ciutat per tornar a treballar. 

Serveis 

� Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals.  

� Orientació professional. 

� Eines i canals de recerca de feina. 

� Noves tecnologies, competències i habilitats. 

Requisits d’accés 

Pot participar en el programa qualsevol persona 

resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès 

a trobar feina i que no estigui participant en altres 

dispositius d'orientació per a l'ocupació. 

 

Porta22 

C. Llacuna, 162-164  

T: 93 401 98 99 

www.porta22.com 

 

Can Jaumandreu 

C. Perú, 52 

T: 93 320 95 70 

www.barcelonactiva.cat 
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Joves amb Futur 

Barcelona Activa 
Hi col·labora: SOC 

La iniciativa, capdavantera a l'Estat espanyol, vol 

incrementar la qualificació professional i la inserció 

laboral del jovent d’entre 18 i 24 anys que no ha 

acabat l'ESO i que està inscrit com a demandant de 

feina no ocupat a les oficines de Treball. 

Els principals objectius del programa Joves amb Futur 

són augmentar l'ocupabilitat de les persones joves que 

busquen feina, estimular la formació i l'aprenentatge 

de les persones que han abandonat el sistema educatiu 

prematurament i acompanyar i estimular el 

desenvolupament de les competències bàsiques i 

tècniques necessàries per a la seva inserció laboral. 

 

Les actuacions ocupacionals a desenvolupar són: 

� Tutorització i acompanyament a la inserció. 

� Actuacions de formació: 

- Formació professionalitzadora. 

- Formació per a l'assoliment de competències clau. 

- Formació per facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO. 

� Experiència professional en empreses mitjançant el 

contracte per a la formació. 

Joves amb Futur 

http://www.oficinadetreball.cat  

>>Empreses i col·laboradors >>Programes transversals 

>>Ajuts i subvencions >> Suma’t 

www.barcelonactiva.cat/ 
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INICIA: per la creació d’empreses 

INICIA: per la creació d'empreses té la finalitat 

d’oferir informació, orientació, assessorament, 

formació, facilitats de finançament i suport a la 

consolidació a totes les persones emprenedores 

que tenen una idea de negoci i volen avaluar-ne la 

viabilitat per tal de dur-la a terme. 

Serveis 

� Atenció individualitzada i personalitzada: una 

empresa és el projecte de diferents persones, 

sovint una manera de guanyar-se la vida o, 

simplement, una manera de realitzar-se. INICIA: 

per la creació d’empreses tracta individualment 

cada cas i ofereix un itinerari personalitzat 

d’informació, orientació, assessorament, 

formació i suport a la consolidació a través de les 

entitats locals col·laboradores del servei. 

� Informació i orientació: INICIA dóna resposta a 

les preguntes que poden sorgir en la decisió de 

crear una empresa ja que, tot i tenir una idea 

clara, sovint és complicat saber com començar. 

Per això, el servei orienta en tot el procés de 

creació de l’empresa i informa dels ajuts i els 

recursos que s’ofereixen. 

� Assessorament: es tracta d’una ajuda per analitzar la 

viabilitat de la idea i assessorar en el procés 

d’elaboració del pla d’empresa, de gran utilitat per 

planificar i pensar anticipadament el nou negoci. 

� Formació: a través de la xarxa d’entitats, es pot 

accedir a cursos de formació especialitzada en 

habilitats, planificació i gestió empresarial per 

augmentar les possibilitats d’èxit de l’empresa 

� Consolidació: durant els tres anys posteriors a la 

creació de l’empresa, es pot optar per establir plans 

de seguiment per part de personal tècnic 

especialitzat que ajudi en la consolidació de 

l’empresa i a millorar el seu potencial de creixement. 

� Un servei proper: per poder accedir als 

serveis esmentats prop del domicili, del lloc 

de treball o d’allà on es vulgui obrir el negoci, 

el suport a les persones emprenedores es 

presta a través de la xarxa, formada per 

entitats locals amb coneixements, capacitat i 

experiència. Les entitats abasten el territori 

català i adapten les seves actuacions a la 

realitat social i econòmica del seu entorn. 

BARCELONA ACTIVA 
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