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‘QUÈ VULL FER?’ ÉS LA GUIA QUE T’AJUDARÀ EN EL
CAMÍ FORMATIU I PROFESSIONAL.
EXPLORA TOT EL QUE T’OFEREIX EL TEU ENTORN. TENS
DIVERSES VIES PER ARRIBAR ALS TEUS OBJECTIUS I
TOTES ES CONNECTEN.
LA GUIA ES LLIURA COM A MATERIAL DE SUPORT DURANT ELS TALLERS D’ITINERARIS ACADÈMICS QUE ES
FAN ALS SERVEIS INFOJOVE DE BARCELONA EN EL MARC
DE LA CAMPANYA INFORMA’T.
TENS DUBTES? PREGUNTA’NS, INFORMA’T O VINE ALS
DIFERENTS SERVEIS PER A JOVES DE BARCELONA
(PÀGINA 74).
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CONSELLS PER
TREURE EL MÀXIM
PROFIT D’AQUESTA
GUIA I FER EL CAMÍ
QUE MÉS S’ADAPTI
A TU
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1. FES-TE PREGUNTES
I CONEIX-TE
COM SOC? QUÈ M’AGRADA? QUIN ÉS EL MEU
FORT? QUÈ ÉS IMPORTANT PER A MI?
RESPONDRE AQUESTES PREGUNTES T’AJUDARÀ
A DECIDIR AMB MÉS SEGURETAT QUÈ
ESTUDIAR.

2. SIGUES CONSCIENT
DE QUÈ ET CONDICIONA
LES MODES, ELS ESTEREOTIPS, ELS
DINERS, ALLÒ QUE ET DIU EL TEU
ENTORN… POT ARRIBAR A
OBSTACULITZAR LA TEVA TRIA.
IDENTIFICA QUINES PRESSIONS REPS!

6

3. FES FORA
ELS PREJUDICIS
DESFES-TE D’ETIQUETES
PRECONCEBUDES SOBRE
ESTUDIS O FEINES,
I TRIA AMB LLIBERTAT.

4. CONEIX L’OFERTA
FORMATIVA
INVESTIGA QUINES OPCIONS FORMATIVES
EXISTEIXEN I QUINES POSSIBILITATS
TENS D’ACCEDIR-HI.

7

5. EXPLORA
EL MÓN LABORAL
QUINES OPORTUNITATS LABORALS HI HA?
COM SÓN LES FEINES QUE T’AGRADEN?
SÓN DUES PREGUNTES ESSENCIALS QUE T’HAS
DE FER I QUE T’AJUDARAN EN LA TEVA TRIA.

6. TREBALLA
LES TEVES
COMPETÈNCIES
TOTS I TOTES TENIM
HABILITATS I CAPACITATS
QUE PODEM POTENCIAR.
NO TE N’OBLIDIS!
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7. NO TINGUIS POR
D’EQUIVOCAR-TE
COMENCES UN CAMÍ I CAP DECISIÓ D’AVUI
ET TANCA PORTES PER AL TEU FUTUR.

8. CREA EL TEU
PLA D’ACCIÓ
TENINT EN COMPTE QUÈ T’AGRADA
I QUINES OPCIONS TENS,
ARA ÉS EL MOMENT DE
PLANIFICAR EL TEU CAMÍ.
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I RECORDA...
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CONFIA EN TU MATEIX/A.
TOTS ELS CAMINS ES CONNECTEN
I TOTS SÓN VÀLIDS PER
AVANÇAR!

Més consells i recursos per fer
un bon procés d’autoconeixement
i una presa de decisions conscient
a barcelona.cat/joventut.
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NO HI HA UN ÚNIC CAMÍ
ENCARA NO TINC
EL GRADUAT EN ESO

CICLE
FORMATIU
DE GRAU
BÀSIC

PFI
*1 / CAM
/GESO

GM

*2

FP
Arts plàstiques
Esports
Arts escèniques

GS

FP
Arts plàstiques
Esports
Arts escèniques

PAU fase específica
(opcional)/*3

JA TINC
EL GRADUAT EN ESO

BATXILLERAT
PAU/*3

Accés per a
+25, 40 i 45 anys

*1: Proves dʼaccés a cicles de grau mitjà
*2: Prova dʼaccés a GS (només per a esportius i escènics)
*3: Prova específica dʼaccés per a ensenyaments artístics superiors

GRAUS UNIVERSITARIS I
ESTUDIS ARTÍSTICS
SUPERIORS MÀSTERS I
POSTGRAUS

MÓN LABORAL /
FORMACIÓ NO
REGLADA
NO DEIXIS
DE FORMAR-TE!

ACABO
L’ESO.
I ARA
QUÈ?

HE OBTINGUT EL
GRADUAT EN ESO

NO
PFI Prova GM
p.17

p.20

CAM GESO
p.21

p.22

SÍ
Cicles
formatius
de grau bàsic
p.24

GM

BATXILLERAT

- FP
- ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY
- ESPORTS
- ARTS ESCÈNIQUES

- ARTS
- CIÈNCIES I TECNOLOGIA
- HUMANITATS
I CIÈNCIES SOCIALS
- GENERAL
- ALTRES

p.26
p.35

ENCARA NO TINC EL GRADUAT
Programes de formació i inserció (PFI)
Què són?

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

Els PFI són formacions professionals de caràcter bàsic que faciliten l’accés al mercat laboral o la incorporació al sistema educatiu. Es tracta d’estudis voluntaris.
Tenen una durada d’un curs acadèmic (1.000 hores).
Qui hi pot accedir?
Joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO.
Com s’organitzen?
Són uns ensenyaments molt pràctics que combinen el següent:
• Mòduls de formació professional: et permetran tenir un coneixement real del món del
treball.
• Mòduls de formació general: és la formació bàsica que t’ajudarà a assolir les competències bàsiques.
• Accions de seguiment i orientació: és l’acompanyament individualitzat que t’ajudarà en
el teu futur professional.
A continuació pots veure els perfils professionals de PFI que hi ha:

Recorda que si has superat
un PFI, pots accedir
a un GM, ja que et suposarà
l’exempció de la prova d’accés
o la superació del CAM.
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FAMÍLIA
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PFI

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Auxiliar d’activitats esportives

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Auxiliar d’activitats d’oficina i en
serveis administratius generals

AGRÀRIA

Auxiliar d’activitats agropecuàries
Auxiliar d’activitats forestals
Auxiliar de vivers i jardins

ARTS GRÀFIQUES

Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

COMERÇ I MÀRQUETING

Auxiliar de comercialització de productes
i logística
Auxiliar de comerç i atenció al públic
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Auxiliar d’obres d’interior i pintura
Auxiliar de construcció
Auxiliar de pintura

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions
electrotècniques en edificis

FABRICACIÓ MECÀNICA

Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i
soldadura
Auxiliar de fabricació mecànica i
instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
Auxiliar de serralleria i construccions
metàl·liques

FUSTA, MOBLE I SURO

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Estudi per al qual no hi ha oferta al Barcelonès
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IMATGE PERSONAL

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i
estètica

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Auxiliar de preparació i comercialització de
peix i marisc
Auxiliar en establiments del sector carni

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips
informàtics

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Auxiliar de fontaneria, calefacció i
climatització

MARITIMOPESQUERA

Auxiliar d’activitats aqüícoles

SANITAT

Auxiliar en centres sanitaris

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

TRANSPORT I MANTENIMENT DE
VEHICLES

Auxiliar de manteniment d’embarcacions
esportives i d’esbarjo
Auxiliar de manteniment i reparació de
carrosseries de vehicles
Auxiliar de manteniment i reparació de
vehicles de mobilitat personal
Auxiliar de reparació i manteniment de
vehicles lleugers
Auxiliar d’operacions en aeroports

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

HOTELERIA I TURISME

Auxiliar de pastisseria i de forneria
Auxiliar de cuina
Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració
Auxiliar en establiments hotelers i de
restauració

Si tens necessitats de suport educatiu,
pots consultar l’oferta de PFI a edubcn.cat.
Tota la informació de PFI la trobaràs a
triaeducativa.gencat.cat > PFI.

19

Proves d’accés a cicles de grau mitjà
Què són?
Són unes proves que et permetran accedir a cicles de grau mitjà (GM) si no has obtingut
l’ESO.
Quins requisits em demanen?
Tenir 17 anys o més (o fer-los durant l’any en què es fan les proves).
De què m’examinaré?
• Part comuna:
- Llengua (català i castellà)
- Llengua estrangera (anglès o francès)
- Matemàtiques
- Interacció amb el món físic i tecnologies
- Ciències socials i ciutadania
• Part específica per accedir a arts plàstiques i disseny: cal superar, a més, una prova de
coneixements d’educació visual i plàstica.
• Part específica per accedir als ensenyaments esportius: cal superar, a més, una prova
física sobre la modalitat escollida i/o complir un requisit esportiu.
• Part específica per accedir als ensenyaments d’arts escèniques: cal superar un exercici pràctic per avaluar capacitats i aptituds per al GM d’animació en circ i al GM de
tècniques de dansa urbana.
On s’imparteix?
Consulta al web gencat.cat/ensenyament els centres públics i privats que imparteixen
els cursos de preparació a les proves d’accés a GM.

Recorda que
t’examinaran de
continguts de l’ESO!

20

Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà (CAM)
Què és?
És una formació que et permet l’accés directe a cicles de grau mitjà (GM).
Quins requisits em demanen?

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

No tenir el graduat en ESO i fer els 17 anys, com a mínim, l’any en què et matriculis del
curs.
Quines assignatures estudiaré?
• Obligatòries:
- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Llengua anglesa
- Ciències socials i ciutadania
- Tutoria i orientació
- Matemàtiques
• Opcionals (una de les dues):
- Ciències de la naturalesa
- Tecnologia

Si vols fer un GM d’arts
plàstiques, escèniques o
d’esports, caldrà que facis
també la prova específica.

On s’imparteix?
Consulta al web triaeducativa.gencat.cat > cursos per accedir a cicles el llistat de centres
que imparteixen el CAM.
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Graduat/ada en educació secundària obligatòria
(GESO)
Què és?
És una formació que et permet obtenir el títol de graduada o graduat en educació secundària Obligatòria.
Quins requisits em demanen?
Tenir 18 anys o més.
Quines assignatures estudiaré?
Els continguts s’organitzen en dos nivells i cada nivell s’organitza en tres àmbits:
• Àmbit de la comunicació:
- Llengua i literatura catalana
- Llengua i literatura castellana
- Llengua estrangera
		
• Àmbit cientificotecnològic:
- Matemàtiques
- Ciències de la naturalesa
- Tecnologia
- Física i química
- Biologia i geologia

En funció de l’avaluació
inicial, se t’assignarà
el nivell que et correspon.

• Àmbit social:
- Ciències socials
- Geografia i història
On s’imparteix?
En escoles d’adults, centres privats o a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya
(IOC).
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Itineraris formatius específics (IFE)
Què són?
Són ensenyaments professionals per a alumnat amb necessitats educatives especials.

Tenen una durada de 4 anys.
Quins requisits em demanen?
Tenir entre 16 i 20 anys (durant l’any que s’inicia l’itinerari) i tenir necessitats educatives
associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i no estar en disposició de
seguir la formació professional ordinària.
Aquests estudis poden cursar-los els alumnes que no hagin obtingut el títol de l’ESO i, de
manera excepcional, els que tinguin el GESO.

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

Tenen com a finalitat incrementar l’autonomia personal i assolir les competències professionals que facilitaran la transició cap a la vida adulta, i la inclusió social i laboral.

Què estudiaré?
• Mòduls professionals comuns:
- De transició a la vida adulta
- De caràcter general
• Mòduls professionals específics:
D’assoliment de competències professionals, incloent la formació en centres de treball.
Es pot escollir entre els itineraris següents:
- Auxiliar en cura d’animals i espais verds
- Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives
- Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d’àpats
- Auxiliar en vendes i atenció al públic
Per a més informació sobre itineraris, consulta el web triaeducativa.gencat.cat > FP.
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Cicles formatius de grau bàsic (CFGB)
Què són?
Són ensenyaments reglats que t’apropen a la realitat del mercat laboral.
Tenen una durada de dos anys.
La superació de la totalitat dels àmbits que inclouen permet l’obtenció dels títols de
graduat/ada en ESO i de tècnic/a bàsic en l’especialitat corresponent.
Quins requisits em demanen?
Els cicles s’adrecen a joves que no han acabat l’ESO i volen continuar formant-se.
S’ha de tenir un mínim de 15 anys i la recomanació de l’equip docent i el consentiment
dels tutors legals.
A continuació pots veure els perfils de CFGB que hi ha:
Els CFGB per als quals només hi ha oferta fora del Barcelonès estan indicats amb el senyal ( )

FAMÍLIA
PROFESSIONAL
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CFGB

ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES

Accés i conservació en instal·lacions esportives

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Serveis administratius

COMERÇ I MÀRQUETING

Serveis comercials

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Reforma i manteniment d’edificis

ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA

Electricitat i electrònica

CFGB

FABRICACIÓ MECÀNICA

Fabricació i muntatge

HOTELERIA I TURISME

Cuina i restauració

IMATGE PERSONAL

Perruqueria i estètica

INDÚSTRIES
ALIMENTÀRIES

Indústries alimentàries

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Informàtica d’oficina

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Activitats domèstiques i neteja d’edificis

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

Per a més informació sobre itineraris, consulta el web triaeducativa.gencat.cat > FP.
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JA TINC EL GRADUAT
Cicles de grau mitjà (GM)
Aquests cicles permeten l’aprenentatge d’una professió, és a dir, són estudis postobligatoris que et donen eines, competències i habilitats específiques per exercir la feina que
vols fer. Tots aquests cicles inclouen la formació pràctica en empreses i s’agrupen de la
manera següent:
• Formació professional
• Arts plàstiques i disseny
• Ensenyaments esportius
• Arts escèniques

Formació professional
Què són?
Són els ensenyaments reglats en què aprendràs el necessari per exercir una professió.
Quan aprovis el GM obtindràs el títol de tècnic/a.
Tots aquests cicles tenen una durada de 2.000 hores, excepte en els que s’indica una
altra durada.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el graduat en l’ESO.
• Després de superar una prova o curs d’accés (CAM).
• Després d’un cicle formatiu de grau bàsic (CFGB).
Per accedir a GM es tindrà en compte la nota de l’ESO, de la prova o 		
curs d’accés a GM (CAM), o la nota mitjana del CFGB.
A continuació pots veure els GM de formació professional que hi ha:
Els GM per als quals només hi ha oferta fora del Barcelonès estan indicats amb el senyal ( ).
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GM

ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES

Estacions d’esquí (perfil professional)
Guia en el medi natural i de temps de lleure

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Gestió administrativa
Gestió administrativa d’àmbit jurídic (perfil professional)
Gestió administrativa d’àmbit sanitari (perfil professional)

AGRÀRIA

Activitats eqüestres
Aprofitament i conservació del medi natural
Jardineria i floristeria
Producció agrícola (perfil professional)
Producció agrícola ecològica (perfil professional)
Producció agroecològica
Producció agropecuària
Producció ramadera (perfil professional)

ARTS GRÀFIQUES

Impressió gràfica
Impressió gràfica en ‘converting’ (perfil professional)
Postimpressió i acabats gràfics
Preimpressió digital

COMERÇ I MÀRQUETING

Activitats comercials
Activitats comercials, logística (perfil professional)
Activitats comercials, moda (perfil professional)
Comercialització de productes alimentaris

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Construcció
Obres d’interior, decoració i rehabilitació

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL
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FAMÍLIA
PROFESSIONAL

GM

ELECTRICITAT
I ELECTRÒNICA

Instal·lacions de telecomunicacions
Instal·lacions elèctriques i automàtiques

ENERGIA I AIGUA

Xarxes i estacions de tractament d’aigües

FABRICACIÓ MECÀNICA

Manteniment i reparació en rellotgeria (perfil
professional)
Mecanització
Soldadura i caldereria

FUSTA, MOBLE I SURO

Fusteria i moble
Instal·lació i moblament

HOTELERIA I TURISME

Cuina i gastronomia
Serveis en restauració

IMATGE I SO

Vídeo, discjòquei i so

IMATGE PERSONAL

Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d’oliva i vins

INDÚSTRIES EXTRACTIVES

Excavacions i sondatges
Operacions de maquinària de construcció (perfil
professional)
Pedra natural

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Sistemes microinformàtics i xarxes

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Manteniment electromecànic

Estudi per al qual no hi ha oferta al Barcelonès
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GM

MARITIMOPESQUERA

Cultius aqüícoles
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i
embarcacions
Navegació i pesca de litoral
Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

QUÍMICA

Operacions de laboratori
Planta química
Productes farmacèutics i cosmètics (perfil professional)

SANITAT

Cures auxiliars d’infermeria 1.400 h
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

SEGURETAT I MEDI
AMBIENT

Emergències i protecció civil

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

SERVEIS SOCIOCULTURALS
Atenció a persones en situació de dependència
I A LA COMUNITAT

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Confecció i moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
Gèneres de punt (perfil professional)

TRANSPORT I
MANTENIMENT
DE VEHICLES

Avions amb motor de pistó (perfil professional)
Carrosseria
Conducció de vehicles de transport per carretera
Electromecànica de maquinària
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles industrials (perfil
professional)
Manteniment de material rodant ferroviari
Manteniment d’embarcacions d’esbarjo
Manteniment d’estructures de fusta i mobiliari
d’embarcacions d’esbarjo
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Arts plàstiques i disseny
Què són?
Són els ensenyaments reglats en què aprendràs el necessari per exercir un ofici artesà o
una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i del disseny.
Quan aprovis el GM, obtindràs el títol de tècnic/a en arts plàstiques i disseny.
Tots aquests cicles tenen una durada d’entre 1.600 i 2.000 hores, excepte aquells en què
s’indica específicament una altra durada.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el graduat en ESO i de superar una prova d’aptitud específica.
Per a més informació sobre proves d’aptitud, consulta el web educacio.gencat.cat >
proves d’accés.
• També és possible accedir-hi, si no tens el graduat en ESO, superant una prova o curs
d’accés (CAM).
Per accedir a aquests estudis es tindrà en compte la nota de la prova d’aptitud
específica.
A continuació pots veure els GM d’arts plàstiques i de disseny que hi ha:
Els GM per als quals només hi ha oferta fora del Barcelonès estaran indicats amb el senyal ( ) i els que estan aprovats, però sense oferta, estaran indicats amb aquest color
( ).
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GM

ARTS APLICADES A LA
INDUMENTÀRIA

Artesania de complements de cuir

ARTS APLICADES AL LLIBRE

Serigrafia artística 950 h

ARTS APLICADES AL MUR

Revestiments murals

CERÀMICA ARTÍSTICA

Decoració ceràmica
Terrisseria

COMUNICACIÓ GRÀFICA
I AUDIOVISUAL

Assistència al producte gràfic imprès
Assistència al producte gràfic interactiu
Assistent de creació i producció de videojocs (perfil
professional)
Assistent de fotografia (perfil professional)

ESCULTURA		

Creació d’objecte i moble (perfil professional)
Forja artística
Reproduccions artístiques en fusta

ESMALTS ARTÍSTICS

Esmaltatge sobre metalls

JOIERIA D’ART

Encastat
Procediments de joieria artística

VIDRE ARTÍSTIC

Procediments del vidre en fred

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL
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Ensenyaments esportius
Què són?
Són ensenyaments oficials que et donen la formació necessària per exercir professionalment la modalitat esportiva escollida.
Quan aprovis el GM, obtindràs el títol de tècnic/a d’esport.
Com hi puc accedir?
Per poder accedir a aquests ensenyaments has de complir els requisits següents:
• Requisits acadèmics: tenir el Graduat en ESO, superar la prova d’accés a GM o tenir el
CAM aprovat.
• Requisits físics: superar una prova específica en què s’avaluen les capacitats físiques i
tècniques o acreditar un requisit esportiu determinat.
Per a més informació sobre proves d’aptitud, consulta el web educacio.gencat.cat >
proves d’accés.
Per accedir al GM es tindrà en compte la nota de l’ESO, de la prova o curs
d’accés (CAM) més la superació de la prova específica.
A continuació pots veure els GM d’ensenyaments esportius que hi ha:
Els GM per als quals només hi ha oferta fora del Barcelonès estaran indicats amb el senyal ( ).
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GM

ATLETISME

Atletisme 1.005 h

BASQUETBOL

Basquetbol 1.005 h

BUSSEIG ESPORTIU

Busseig esportiu amb escafandre
autònom 1.125 h

ESGRIMA

Esgrima 1.005 h

ESPELEOLOGIA

Espeleologia 1.140 h

ESPORTS D’HIVERN

Esquí alpí 1.085 h
Esquí de fons 1.015 h
Surf de neu 1.045 h

ESPORTS DE MUNTANYA I
ESCALADA

Alta muntanya 1.100 h
Barrancs 1.440 h
Escalada 1.575 h
Muntanya mitjana 1.260 h

FUTBOL I FUTBOL SALA

Futbol 1.020 h
Futbol sala 975 h

HANDBOL

Handbol 950 h

HÍPICA

Disciplines hípiques de resistència, orientació i
turisme eqüestre 1.280 h
Disciplines hípiques de salt, doma i concurs
complet 1.450 h

JUDO I DEFENSA PERSONAL

Judo i defensa personal 1.540 h

PIRAGÜISME

Piragüisme en aigües braves 1.180 h
Piragüisme en aigües tranquil·les 1.050 h
Piragüisme recreatiu guia en aigües braves 1.370 h

SALVAMENT I SOCORRISME

Salvament i socorrisme 1.155 h

VELA

Vela amb aparell fix 1.100 h
Vela amb aparell lliure 1.100 h

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL
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Arts escèniques
Què són?
Són els ensenyaments professionals en què aprendràs el necessari per exercir oficis de
les arts escèniques.
Quan aprovis el GM, obtindràs el títol de tècnic/a (títol propi).
No té efectes acadèmics.
Com hi puc accedir?
Per poder accedir a aquests ensenyaments has de complir els requisits següents:
• Requisits acadèmics: tenir el graduat en ESO, superar la prova d’accés a GM o tenir el
CAM aprovat.
• Requisits físics: superar una prova d’aptitud específica que tindrà validesa durant el
curs acadèmic corresponent a l’any en el qual fas la prova.
Per a més informació sobre proves d’aptitud, consulta el web educacio.gencat.cat >
Proves d’accés.
Actualment s’imparteix el cicle de GM animació en circ (2.000 h) i el cicle de GM Tècniques
de dansa urbana (1.400 h).

Per accedir a aquests
estudis es tindrà en compte
la nota de la prova
d’aptitud específica.
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Batxillerat
Què és?
És l’ensenyament en què aprendràs el necessari per accedir a estudis superiors: cicles de
grau superior (GS) i graus universitaris.

• A distància: a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Et matricules semestralment
i pots triar les assignatures de manera més flexible, per facilitar l’adaptació a les teves
circumstàncies personals. (Més informació al web ioc.xtec.cat).
• En horari nocturn: per a persones de més de 18 anys que, per motius laborals o d’altres,
no poden assistir-hi en horari diürn. (Més informació al web triaeducativa.gencat.cat >
batxillerat).
• A l’estranger: si vols estudiar fora, cal que et dirigeixis al consolat del país on vulguis
estudiar per informar-te de tots els passos a seguir. (Més informació al web barcelona.
cat/joventut > Informació jove > Estades a l’estranger).
Com hi puc accedir?
Després d’obtenir el graduat en ESO.
Què estudiaré?
• Matèries comunes a totes les modalitats:

1r CURS

2n CURS

Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera I
Ciències del món contemporani
Educació física
Filosofia

Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II
Història de la filosofia
Història
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ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

Normalment s’estudia presencialment en horari diürn, però tens aquestes altres opcions:

• Matèries de modalitat: has de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’elles
la d’opció obligatòria.

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
1r CURS

2n CURS

Llatí I (obligatòria per a Humanitats)
Matemàtiques aplicades a les ciències
socials I (obligatòria per a Ciències
Socials)
Economia
Economia d’empresa I
Grec I
Història del món contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana
Literatura universal

Llatí II (obligatòria per a Humanitats)
Matemàtiques aplicades a les
ciències socials II (obligatòria per a
Ciències Socials)
Economia d’empresa II
Geografia
Grec II
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana

MODALITAT D’ARTS
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1r CURS

2n CURS

Fonaments de les arts I (obligatòria)
Anàlisi musical I
Anatomia aplicada
Cultura audiovisual I
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Història del món contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana
Literatura universal
Llenguatge i pràctica musical
Volum

Fonaments de les arts II (obligatòria)
Anàlisi musical II
Arts escèniques
Cultura audiovisual II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Literatura catalana
Literatura castellana

1r CURS

2n CURS

Matemàtiques I (obligatòria)
Biologia I
Ciències de la terra I
Física I
Química I
Dibuix tècnic I
Tecnologia industrial I

Matemàtiques II (obligatòria)
Biologia II
Ciències de la terra II
Dibuix tècnic II
Electrotècnia
Física II
Química II
Tecnologia industrial II

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MODALITAT GENERAL (Fase pilot)
1r CURS

2n CURS

Matemàtiques generals (obligatòria)
Economia, emprenedoria i activitat
empresarial
Una altra matèria de qualsevol modalitat

Ciències generals (obligatòria)
Moviments culturals i artístics
Una altra matèria de qualsevol modalitat

• Matèries específiques o d’altres modalitats: altres matèries de modalitat, reforç o
ampliació.
• Treball de recerca (TR): per desenvolupar habilitats d’investigació i l’aplicació dels
coneixements adquirits durant el batxillerat
• Si has superat un GM, pots demanar que et convalidin matèries optatives i el TR.
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Quines altres opcions de batxillerat tinc? Titulacions dobles i més
• Batxillerat professionalitzador: un batxillerat més enfocat a accedir a CFGS, però que
també et permet realitzar les PAU. Es tracta d’estudis més competencials i propers al
món empresarial que inclouen matèries, com la matèria específica “estada a l’empresa”.
• Batxiller i ‘baccalauréat’: realitzaràs un terç de l’horari lectiu de batxillerat en llengua
francesa i cursaràs les matèries llengua i literatura franceses i història de França.
Amb la superació de la prova externa batxibac i de les matèries de batxillerat, podràs
obtenir la doble titulació: títol de batxillerat i diploma ‘baccalauréat’.
• Batxillerat internacional: per a alumnes amb un alt interès per l’aprenentatge i per
fomentar l’excel·lència educativa. És un model de batxillerat amb una metodologia que
estimula habilitats d’investigació, de comunicació...
Alerta! Que sigui internacional no significa que s’imparteixi en anglès.
Obtens la doble titulació: batxillerat i batxillerat internacional (IB).
• Batxillerat i ensenyaments esportius: cal que tinguis superada, a més de l’ESO, la prova
física d’accés a l’esport triat. La durada és de tres cursos acadèmics i es pot combinar
amb les modalitats de ciències i tecnologia o d’humanitats i ciències socials.
Amb aquest tipus d’estudis, obtindràs dues titulacions: tècnic/a en l’ensenyament esportiu corresponent i batxillerat.
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• Batxillerat d’arts i GM d’arts plàstiques i disseny: cal que tinguis superada, a més de
l’ESO, la prova específica d’accés al GM d’arts plàstiques i disseny. La durada és de tres
cursos acadèmics.

• Altres opcions per cursar el barxillerat a la ciutat: des del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) s’ofereixen més alternatives com el batxillerat en tres cursos, el batxillerat
lingüístic, l’esportiu, el digital...
Més informació al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

ACABO L’ESO. I ARA QUÈ?

Un cop acabada la formació, obtens el títol de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (Assistència al producte gràfic imprès, Assistència al producte gràfic interactiu, Decoració
ceràmica o Terrisseria) i el títol de Batxillerat.

Si estudies música i
dansa, informa’t de les
convalidacions que pots
obtenir amb el batxillerat.
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ACABO EL
CICLE
DE GM.
I ARA QUÈ?

QUINES OPCIONS TINC
DESPRÉS DE...
GRAU MITJÀ

PROVA DʼACCÉS A
GS ESPORTIUS
I ESCÈNICS
p.54

BATXILLERAT
p.35

GS
p.47

Proves d’accés als cicles de grau superior
Què són?

ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

Són unes proves que et permetran accedir a cicles de GS de formació professional, Arts
plàstiques i disseny, arts escèniques o ensenyaments esportius.
Si tens un GM de formació professional o d’arts plàstiques i disseny no et cal
fer la prova per accedir-hi, però només tindràs un 20% de places reservades i
hauràs de tenir molt presents les prioritats d’accés.
Quins requisits em demanen?
Tenir 19 anys o més (o fer-los durant l’any en què es fan les proves), i no disposar dels
requisits acadèmics d’accés a GS.
De què m’examinaré?
• Part comuna:
- Llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera: anglès, francès o alemany
- Matemàtiques (si vols accedir al GS d’arts plàstiques i disseny o a ensenyaments esportius, pots escollir història en comptes de matemàtiques)
• Part específica per accedir a GS d’arts plàstiques i disseny:
- Prova d’aptitud sobre continguts de les matèries de modalitat de batxillerat d’arts.
• Part específica per accedir a GS d’ensenyaments esportius:
- Cal que estiguis en possessió del títol de tècnic/a de la modalitat esportiva escollida i
superar una prova física, en alguns casos.
• Part específica per accedir a GS d’arts escèniques:
- L’objectiu d’aquestes proves és comprovar les teves aptituds per accedir a arts de circ,
tècniques d’actuació teatral o tècniques de direcció coral.

43

• Part específica per accedir a GS de formació professional:
- Segons la família professional que vulguis cursar, has de triar dues matèries de les
opcions següents A, B, C o D:

FAMÍLIES
PROFESSIONALS
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Administració i gestió
Comerç
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals i a la comunitat
Seguretat i medi ambient
Prevenció de riscos professionals (CFGS)

MATÈRIES A ESCOLLIR

OPCIÓ A:
• Dibuix tècnic
• Física
• Tecnologia industrial

OPCIÓ B:
• Biologia
• Ciències de la terra i del medi ambient

• Química

OPCIÓ C:
• Economia de l’empresa
• Geografia
• Psicologia i sociologia
• Segona llengua estrangera
OPCIÓ D:
• Educació física i una de les matèries

Activitats físiques i esportives
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següents:

• Biologia
• Ciències de la terra i del medi ambient
• Química

Cicles de grau superior (GS)

A més, t’ajuden a adquirir responsabilitats de coordinació i planificació.
Tots els GS tenen una durada de dos anys (excepte els cicles d’ensenyaments esportius
que són d’un curs acadèmic), inclouen formació pràctica en empreses i s’agrupen de la
manera següent:
• Formació professional
• Arts plàstiques i disseny
• Ensenyaments esportius
• Arts escèniques

Formació professional
Què són?
Són els ensenyaments reglats en què aprendràs el necessari per exercir una professió.
Quan aprovis el GS obtindràs el títol de tècnic/a superior.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el batxillerat
• Després d’obtenir un GM de formació professional
• Després de superar una prova d’accés
• Després d’un GM d’arts plàstiques i disseny
Per accedir al GS es tindrà en compte la modalitat de Batxillerat, la família
professional del GM i la nota!
A continuació pots veure els GS de formació professional que hi ha:
Els GS per als quals només hi ha oferta fora del Barcelonès estaran indicats amb el
senyal ( ).
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ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

Els GS són estudis postobligatoris que pertanyen a l’educació superior i que et permeten
adquirir eines, competències i habilitats específiques per exercir aquella feina que vols
fer, és a dir, et permeten l’aprenentatge d’una professió.

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

GS

ACTIVITATS FÍSIQUES
I ESPORTIVES

Condicionament físic
Ensenyament i animació socioesportiva

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Administració i finances
Assistència a la direcció
Administració i finances (perfil professional gestor
d’assegurances)

AGRÀRIA

Gestió forestal i del medi natural
Paisatgisme i medi rural (perfil professional de gestió
agropecuària)
Paisatgisme i medi rural
Paisatgisme i medi rural (perfil professional d’agroecologia i acció climàtica)
Ramaderia i assistència en sanitat animal

ARTS GRÀFIQUES

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Disseny i gestió de la producció gràfica

COMERÇ I MÀRQUETING

Comerç internacional
Gestió de vendes i espais comercials
Màrqueting i publicitat
Màrqueting i publicitat enològic (perfil
professional)
Transport i logística

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Organització i control d’obres de construcció
Projectes d’edificació
Projectes d’obra civil
Rehabilitació i restauració (perfil professional)

Estudi per al qual no hi ha oferta al Barcelonès
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ENERGIA I AIGUA

Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Energies renovables
Gestió de l’aigua

FABRICACIÓ MECÀNICA

Construccions metàl·liques
Desenvolupament virtual de l’automòbil (perfil
professional)
Disseny en fabricació mecànica
Motlles i matrius (perfil professional)
Programació de la producció en emmotllaments de
metalls i polímers
Programació de la producció en fabricació mecànica
Òptica d’ullera

FUSTA, MOBLE I SURO

Construccions efímeres i decorats (perfil professional)
Disseny i moblament

HOTELERIA
I TURISME

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Direcció de cuina
Direcció de serveis en restauració
Gestió d’allotjaments turístics
Guia, informació i assistència turístiques

ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

ELECTRICITAT
I ELECTRÒNICA

Automatització i robòtica industrial
Electromedicina clínica
Instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell (Perfil
professional)
Manteniment electrònic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Sistemes electrònics i automatitzats
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FAMÍLIA
PROFESSIONAL

GS

IMATGE I SO

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
Il·luminació, captació i tractament d’imatge
Mons virtuals, realitat augmentada i ‘gamificació’
(perfil professional)
Producció d’audiovisuals i espectacles
Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
So per a audiovisuals i espectacles

IMATGE PERSONAL

Assessoria d’imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria
Termalisme i benestar

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Processos i qualitat en indústries
alimentàries
Vitivinicultura

INFORMÀTICA
I COMUNICACIONS

Administració de sistemes informàtics en xarxa
Bioinformàtica (perfil professional)
Ciberseguretat (perfil professional)
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions web
Informàtica aplicada a la logística (perfil
professional)
Videojocs i oci digital (perfil professional)

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Prevenció de riscos professionals

MARITIMOPESQUERA

Aqüicultura
Organització del manteniment de la maquinària de
vaixells i embarcacions
Transport marítim i pesca d’altura

Estudi per al qual no hi ha oferta al Barcelonès
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SANITAT

Anatomia patològica i citodiagnòstic
Audiologia protètica
Dietètica
Documentació i administració sanitàries
Gestió de dades (perfil professional)
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Ortopròtesi i productes de suport
Pròtesis dentals
Radioteràpia i dosimetria
Laboratori clínic i biomèdic (perfil professional de recerca)

SEGURETAT
I MEDI AMBIENT

Coordinació d’emergències i protecció civil
Educació i control ambiental
Química i salut ambiental

SERVEIS
SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Mediació comunicativa
Promoció d’igualtat de gènere

TÈXTIL, CONFECCIÓ
I PELL

Disseny tècnic en tèxtil i pell
Patronatge i moda
Vestuari a mida i d’espectacles

TRANSPORT I
MANTENIMENT
DE VEHICLES

Automoció
Manteniment aeromecànic d’avions amb motor de
turbina
Manteniment aeromecànic d’helicòpters amb motor de
turbina
Manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus

ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

QUÍMICA

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i
afins
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
Química industrial
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Arts plàstiques i disseny
Què són?
Són els ensenyaments reglats de dos anys de durada que t’ensenyaran el necessari per
exercir un ofici artesà o una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i el disseny.
Quan aprovis el GS, obtindràs el títol de tècnic/a superior en arts plàstiques i disseny.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el batxillerat artístic
• Després d’obtenir qualsevol altre batxillerat i superar una prova d’aptitud específica
• Després d’obtenir qualsevol altre batxillerat i haver cursat tres matèries de la modalitat
d’arts.
• Després de superar una prova d’accés
• Després d’obtenir un GM d’arts plàstiques i disseny
• Després d’un GS de formació professional d’una família equivalent a una d’arts
plàstiques i disseny.
Per accedir a aquests cicles es tindrà en compte la nota del batxillerat artístic,
de la prova d’aptitud específica, o del GM d’arts plàstiques i disseny.
A continuació pots veure els GS d’arts plàstiques i disseny que hi ha:
Els GS per als quals no hi ha oferta al Barcelonès estaran indicats amb el senyal ( ) i els
que estan aprovats, però sense oferta, estaran indicats amb aquest color ( ).
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FAMÍLIA
PROFESSIONAL

GS

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

CERÀMICA ARTÍSTICA

Ceràmica artística
Fabricació digital i tècniques tradicionals
(perfil professional)
Modelisme i matriceria ceràmica
Modelisme i matriceria ceràmica (perfil
professional Indústria alimentària)

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

ESCULTURA

Ebenisteria artística
Escultura aplicada a l’espectacle
Fosa artística
Models en 3D, motlles i joguines d’’Art Toys’ (perfil
professional)
Motlles i reproduccions escultòriques
Tècniques escultòriques

ESMALTS ARTÍSTICS

Esmalt artístic al foc sobre metalls

JOIERIA D’ART

Joieria artística

TÈXTILS ARTÍSTICS

Art tèxtil
Brodats i rebosters
Estampacions i tintatges artístics
Puntes artístiques

ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

COMUNICACIÓ GRÀFICA I
AUDIOVISUAL

Animació
Còmic
Disseny i aplicacions mòbils (perfil professional)
Espais interactius (perfil professional)
Fotografia
Gràfica audiovisual
Gràfica impresa
Gràfica interactiva
Gràfica publicitària
Il·lustració
Infografia en 3D (perfil professional)
Realitat virtual i ludificació. (perfil professional)
Videojocs i entorns virtuals (perfil professional)
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Ensenyaments esportius
Què són?
Són ensenyaments oficials que et donen la formació necessària per exercir professionalment la modalitat esportiva escollida.
Quan aprovis el GS, obtindràs el títol de tècnic/a superior d’esport.
Tots aquests cicles tenen una durada d’un any.
Com hi puc accedir?
Complint els requisits següents:
• Tenir el GM de la modalitat esportiva que vols.
• Tenir el batxillerat o superar la prova d’accés de caràcter general a GS.
• En alguns casos, superar una prova específica d’accés o acreditar mèrits esportius.
Per accedir als cicles de GS es tindrà en compte la nota mitjana del GM 		
esportiu i del requisit acadèmic que tinguis.
A continuació pots veure els GS d’ensenyaments esportius que hi ha:
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GS

ATLETISME

Atletisme

BASQUETBOL

Basquetbol

ESGRIMA

Esgrima

ESPORTS D’HIVERN

Esquí alpí
Esquí de fons
Surf de neu

ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA

Alta muntanya
Escalada

FUTBOL I FUTBOL SALA

Futbol
Futbol sala

HANDBOL

Handbol

HÍPICA

Hípica

JUDO I DEFENSA PERSONAL

Judo i defensa personal

PIRAGÜISME

Piragüisme en aigües braves
Piragüisme en aigües tranquil·les

SALVAMENT I SOCORRISME

Salvament i socorrisme

VELA

Vela amb aparell fix
Vela amb aparell lliure

ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

Les ofertes de les escoles de formació de
tècnics (EFTE) de Montjuïc i de la
Caparrella estan limitades a l’alumnat
que cursa el grau de ciències de
l’activitat física i de l’esport en aquests
centres.
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Arts escèniques
Què són?
Són els ensenyaments professionals en què aprendràs el necessari per exercir oficis de
les arts del circ, l’actuació teatral i la direcció coral.
Quan aprovis el GS, obtindràs el títol de tècnic/a superior (títol propi).
No té efectes acadèmics.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el batxillerat i superar una prova d’aptitud específica de caràcter pràctic.
• Si no tens el batxillerat o equivalent, també és possible accedir-hi superant una prova
d’accés.
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A continuació pots veure els GS d’arts escèniques que hi ha:
• Arts del circ (2.000 h). Podràs crear, gestionar i representar un número de circ propi,
aplicant tècniques acrobàtiques, equilibris amb o sobre objectes, de parades de mans, de
tècniques aèries, de malabars o de manipulació d’objectes.
ACABO EL CICLE DE GM. I ARA QUÈ?

• Tècniques d’actuació teatral (2.000 h). Aprendràs a aplicar les tècniques d’interpretació,
de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals.
• Tècniques de direcció coral (1.425 h). Aprendràs les principals tècniques de direcció
coral basades en l’elaboració de repertoris, en l’adquisició de tècniques d’expressió, en la
gestió d’un projecte musical i en l’organització d’equips artístics.

Al cicle arts del circ també
hi pots accedir si has
realitzat el GM d’animació
en circ en els dos cursos
immediatament anteriors,
sense tenir el batxillerat.

Nous estudis previstos
d’arts escèniques:
· Luminotècnia per a les arts
escèniques
· Maquinària escènica
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ACABO EL
BATXILLERAT.
I ARA QUÈ?

QUINES OPCIONS TINC
DESPRÉS DEL...
BATXILLERAT

PAU
p. 61

GM

GS

p. 26

p. 47

- FP
- ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY
- ESPORTS
- ARTS ESCÈNIQUES

- FP
- ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY
- ESPORTS
- ARTS ESCÈNIQUES

*
p. 43

Fase
específica
PAU
(opcional)

PROVA
ESPECÍFICA
DʼACCÉS

GRAUS ENSENYAMENTS
UNIVERARTÍSTICS
SITARIS
SUPERIORS
p. 62

p. 64

PROVES PER A PERSONES DE MÉS
DE 25, 40, 45

* Proves dʼaccés a cicles de grau superior

Proves d’accés a la universitat (PAU)
Què són?

ACABO EL BATXILLERAT. I ARA QUÈ?

Són unes proves que et permetran accedir als graus universitaris. Són obligatòries si es
vol accedir a la universitat des del batxillerat. Tenen com a finalitat valorar els coneixements que has adquirit en aquests dos cursos.
Quina és l’estructura de la prova?
Les PAU tenen una fase general i una fase específica.

FASE GENERAL

FASE ESPECÍFICA

• Llengua catalana i literatura
• Llengua castellana i literatura
• Llengua estrangera
• Història
• Una matèria comuna d’opció a triar
(també pondera si l’aproves!)

Fins a tres matèries de modalitat
associades a la branca de
coneixement del grau que vols cursar

• Fase general: obligatòria per a tot l’alumnat que ve de batxillerat. Té validesa indefinida.
• Fase específica: serveix per pujar nota tant si vens de cicle de GS com del batxillerat. És
de caràcter voluntari i cal recordar que caduca als dos anys.
Per saber quines assignatures triar per pujar nota, has de mirar la taula de ponderacions.
Més informació al web universitats.gencat.cat.

Algunes carreres, com
educació infantil i primària,
tenen unes proves
pròpies com a requisit
d’accés: les proves
d’aptitud personal (PAP)
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Graus universitaris
Què són?
Són estudis oficials superiors que t’habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. La durada és de quatre anys (240 crèdits ECTS), amb algunes excepcions de
cinc i sis anys com el cas de medicina o veterinària.
El títol que s’obté en superar aquests ensenyaments és el de graduat/ada.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir un cicle de GS
• Després d’aprovar les PAU
• Després de la prova per persones de més de 25, 40 o 45 anys
Com s’organitzen aquests estudis?
Contenen una formació teòrica i pràctica distribuïda en matèries de:
• Formació bàsica
• Obligatòries
• Optatives
• Pràctiques externes
• Treball final de grau
• Coneixement d’una tercera llengua, preferentment l’anglesa
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Quines són les cinc branques de coneixement en què es poden categoritzar?

ACABO EL BATXILLERAT. I ARA QUÈ?

• Arts i humanitats
• Ciències
• Ciències de la salut
• Ciències socials i jurídiques
• Enginyeria i arquitectura

Recorda que, després d’un
grau universitari,
pots continuar
estudiant màsters,
postgraus i doctorats.
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Ensenyaments artístics superiors
Què són?
Són estudis equivalents als graus universitaris, per formar-te de manera qualificada en
diversos camps dels àmbits artístics.
El títol que s’obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l’especialitat
corresponent.
Tots aquests estudis tenen una durada de 240 crèdits ECTS que corresponen a quatre
cursos acadèmics.
Com hi puc accedir?
• Després d’obtenir el títol de batxillerat o equivalent
• Superant una prova específica d’accés
A continuació pots veure els ensenyaments artístics superiors que hi ha:
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ESPECIALITAT

ART DRAMÀTIC

Direcció d’escena i dramatúrgia
Escenografia
Interpretació

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS

Béns arqueològics
Document gràfic
Escultura
Pintura

DANSA

Coreografia i tècniques d’interpretació de
la dansa
Pedagogia de la dansa

DISSENY

Disseny gràfic
Disseny d’interiors
Disseny de productes
Disseny de moda

MÚSICA

Composició
Direcció
Interpretació
Musicologia
Pedagogia
Producció i gestió
Sonologia

ACABO EL BATXILLERAT. I ARA QUÈ?

ENSENYAMENT
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ALTRES
OPCIONS
FORMATIVES

ALTRES OPCIONS FORMATIVES
Consorci per a
la formació
contínua
Garantia
Juvenil

ALTRA FORMACIÓ
REGLADA

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

p. 69

Centres de
formació
de persones
adultes

Escoles oficials
dʼidiomes

p. 71

Formació
ocupacional
(SOC)
CIFO

Equipaments
juvenils

Centres cívics
i ateneus

FORMACIÓ
SOCIOCULTURAL
p.72

Serveis de
dinamització
juvenil

Fàbriques
de creació

Ateneus de
fabricació

Programes de
formació i treball

ALTRA FORMACIÓ REGLADA
Centres de formació de persones adultes

Són centres que et permeten la formació al llarg de la vida, obtenir una titulació per enriquir els teus coneixements i millorar competències tècniques i professionals.
Quins requisits em demanen per accedir-hi?
Has de tenir 18 anys o més, però hi ha ensenyaments en què es pot accedir amb 16 anys.
Què puc estudiar?
• Formació instrumental: t’ensenya a llegir, escriure i fer càlculs elementals.
• Graduat en educació secundària obligatòria (GESO): et permet assolir els objectius i les
competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària.

ALTRES OPCIONS FORMATIVES

Què són?

• Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM): et permet tenir
accés directe als CFGM de formació professional.
• Cursos de preparació a les proves d’accés a cicles de GM i GS: et preparen per presentar-te a les proves d’accés als cicles de GM o GS.
• Curs de preparació a les proves d’accés a la universitat per a persones de més de 25
anys. Et prepara per superar les matèries de la fase general i específica segons la branca
de coneixement que triïs.
• Llengües: t’aporta coneixements en llengua catalana, castellana, anglesa i francesa
segons el marc europeu comú de referència per a les llengües. Cada llengua té tres nivells.
• Informàtica/COMPETIC: et facilita l’adquisició de competències digitals per desenvolupar-te en la societat actual. S’estructura en quatre nivells.
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Escoles oficials d’idiomes (EOI)
Què són?
Són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns i de certificació
oficial del nivell de competència lingüística. Imparteixen des del nivell A1 fins al nivell C2
(català i anglès) de quinze llengües diferents.
Com hi puc accedir?
Has de tenir 16 anys complerts l’any en què comencis els estudis.
També hi pots accedir si tens més de 14 anys per aprendre un idioma diferent del que
estiguis cursant a l’ESO.
Quin horari faré?
A les escoles oficials d’idiomes hi ha diverses modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:
• Modalitat extensiva, classes de dues hores i mitja en dies alterns.
• Modalitat intensiva, classes de dues hores i mitja diàries de dilluns a dijous (deu hores
setmanals).
• Modalitat semipresencial, classes de dues hores setmanals i treball en línia
Quines opcions de matrícula tinc?
• Matrícula oficial: la matrícula en horari extensiu té lloc al mes de setembre. Informa-te’n prèviament al juliol, i tingues en compte que Ia preinscripció es fa en línia.
• Matrícula lliure: el Departament d’Educació convoca proves per a l’obtenció del certificat dels nivells intermedi i avançat, i del C1 d’alguns idiomes.
Per presentar-te a les proves, cal que acreditis que has superat segon d’ESO (o nivell
equivalent) i que tens 15 anys o més l’any que fas la prova.
• Cursos intensius d’estiu: cursos de 40 o 80 hores que pots fer al juliol. No són equivalents als cursos regulars que s’imparteixen durant tot un any acadèmic.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL
Què és?

Tot i que no ofereixen una titulació oficial, en acabar-los pots demanar un certificat que
acrediti la formació i que et serveixi com un reconeixement en l’àmbit laboral.
Què puc estudiar?
• Cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): et proporcionen coneixements bàsics per fer una feina.
Sovint són cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. La seva durada és variable i per accedir-hi cal estar inscrit al SOC.
• Cursos als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del SOC: ofereixen formació per a l’ocupació a persones treballadores aturades i en actiu.
• Programa Garantia Juvenil: aquesta iniciativa europea per reduir l’atur entre els i les
joves és una bona opció si tens entre 16 i 29 anys i no estàs treballant ni estudiant.
• Programes de formació i treball com cases d’oficis, A prop Jove, Joves Jo+…: cursos
que combinen la formació tècnica en un ofici amb el treball remunerat. Sovint es complementen amb un servei d’orientació per accedir al món laboral.
• Cursos del Consorci per a la Formació Contínua: adreçats a persones treballadores,
permeten garantir la formació al llarg de la vida.

Moltes entitats, associacions
i fundacions ofereixen
programes de formació d’àmbit
ocupacional. Cerca-les!

Això t’interessa:
Mapa de recursos de
formació ocupacional
i no reglada!
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ALTRES OPCIONS FORMATIVES

Cursos, seminaris, tallers... de temàtiques molt diverses, que s’ofereixen al marge del
sistema educatiu reglat.

FORMACIÓ SOCIOCULTURAL
Què és?
Cursos i tallers de tot tipus que s’ofereixen, a un preu asequible, en molts espais de Barcelona i que et donen l’oportunitat de guanyar competències i habilitats de vida.
Quins són aquests espais?
• Equipaments juvenils
Són equipaments municipals de participació i promoció social adreçats a adolescents i
joves de 12 a 35 anys.
Entre altres serveis, ofereixen suport a l’estudi, acompanyament i escolta, creació cultural i artística, activitats i tallers socioculturals, formatius i de lleure.
• Centres cívics i ateneus
Són espais oberts a tothom on trobaràs cursos i tallers de temàtiques diverses i, molt
especialment, activitats culturals que et sorprendran: música, teatre, cinema, ciència,
tecnologia, fotografia...
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• Serveis de dinamització juvenil
Ofereixen a adolescents i joves un espai de trobada amb un munt d’activitats amb finalitat lúdica, de participació social, educativa...
• Fàbriques de creació

ALTRES OPCIONS FORMATIVES

Programa municipal basat en la transformació d’antigues fàbriques per convertir-les en
nous espais de creació destinats a la cultura i l’expressió artística.
• Ateneus de fabricació
Són espais per aprendre, col·laborar en diferents projectes, i formar part del desenvolupament social de la ciutat.
Són un servei públic que divulga la tecnologia i la ciència de la fabricació digital.

Moltes entitats, associacions
i fundacions ofereixen
programes de formació d’àmbit
ocupacional. Cerca-les!
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M’ACABO
DE LLEGIR
LA GUIA I
ENCARA TINC
DUBTES.
I ARA QUÈ?

SERVEIS INFOJOVE DE BARCELONA
Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves
El CAAJ som el teu servei d’informació, orientació i assessorament acadèmic de referència! Sense cita prèvia, ens trobaràs a:
c. Agudells, 37-45 (Espai Jove Boca Nord)
Tel.: 934 299 369
601 640 795 (només WhatsApp)
A/e: educaciojove@bcn.cat
Matins: dl., dt. i dv. de 10.00 a 14.00 h
Tardes: dt., dc. i dj. de 16.00 a 19.00 h
Web: barcelona.cat/caaj (Apartat Informació jove > Formació)

Punts infoJOVE de Barcelona
Disposes de dotze Punts infoJOVE a la ciutat. Troba el que tens més a prop i et resoldrem
les teves consultes.
A/e: infojove@bcn.cat
662 333 350 (només WhatsApp)
Web i adreces de contacte: barcelona.cat/infojove

Serveis infoJOVE a Centres d’Educació Secundària
Si ets estudiant d’Educació Secundària, de ben segur tens al teu abast serveis infoJOVE
al teu propi centre! Els pots trobar a un centenar de centres, un dia a la setmana a l’hora
del pati.
Web i adreces de contacte: barcelona.cat/joventut (Apartat Serveis per a joves > Serveis
infoJOVE > Serveis infoJOVE a Centres d’Educació Secundària)

Donem resposta a tots
els neguits que tens sobre
itineraris d’estudis, preinscripcions
i matrícules, beques, acreditació
de competències...
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• L’In-forma’t i altres activitats sobre temes acadèmics
Durant tot l’any, organitzem sessions i tallers gratuïts sobre qüestions acadèmiques.
Destaca, especialment, la campanya In-forma’t que duem a terme a principis d’any, i que
inclou tot un seguit d’activitats destinades a nois i noies, que voleu descobrir i/o conèixer
en detall els estudis no obligatoris que podeu cursar.
• Assessoria acadèmica per a joves
Resolem tots els teus dubtes acadèmics de manera personalitzada, gratuïta i confidencial.
• Suport a tràmits acadèmics
T’ajudem a omplir la teva sol·licitud de beca, la preinscripció a cicles formatius, la inscripció a proves d’accés...

M’ACABO DE LLEGIR LA GUIA I ENCARA TINC DUBTES

Els serveis infoJOVE de Barcelona t’oferim els recursos següents:

• Programa de mentoria Enllaça
Apunta-t’hi i participa en trobades informals amb un/a professional de llarga trajectòria
amb qui podràs conèixer de prop aquell estudi o sortida professional que t’agrada i comprovar si fa per a tu.

El programa s’adreça a estudiants o recent titulats/ades en CFGS o graus universitaris.
• Programa d’acompanyament Decideix (per a grups)
Inscriviu-vos i, de manera dinàmica i participativa, podreu treballar aspectes que influeixen en la presa de decisions acadèmiques.

Les sessions es realitzen per a grups-classe fora de l’horari lectiu i per a grups no formals.
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ORGANISMES DE REFERÈNCIA
Acadèmics
Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel.: 934 006 900
educacio.gencat.cat
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
Plaça d’Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Tel.: 935 511 000
edubcn.cat
Fundació BCN Formació Professional
Plaça d’Espanya, 5, 1a
08014 Barcelona
Tel.: 934 132 101
fundaciobcnfp.cat
Oficina d’Accés a la Formació Professional
Carrer Rosselló, 87
08029 Barcelona
fp.edubcn.cat/info/oficina-acces

Ocupacionals
Servei d’Ocupació de Barcelona (SOC)
Carrer de Llull, 297-307
08019 Barcelona
Tel.: 935 536 100
serveiocupacio.gencat.cat
Barcelona Activa: Agència de desenvolupament local
Carrer de la Llacuna, 162
08018 Barcelona
Tel.: 934 019 777
barcelonactiva.cat
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FES-TE PREGUNTES,
EXPLORA QUÈ T’OFEREIX LA CIUTAT
I COMENÇA EL TEU CAMÍ SENSE POR!
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Consulta aquesta guia en línia:

barcelona.cat/joventut
barcelona.cat/infojove
infojoveBCN
bcn_joventut

