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Impressió: 
Arts gràfiques Orient, SA

Segurament et trobes en una etapa de la vida en què et pre-

ocupa triar la teva futura professió. És molt possible que exa-

minis la teva manera de ser i consideris el món laboral i els

diversos estudis amb més intensitat que poc temps enrere i

miris de determinar quins estudis o quines ocupacions et po-

drien proporcionar més satisfacció.

Aquest Quadern d’orientació professional ha estat elaborat

amb l’ànim d’ajudar-te en el procés de decidir el teu futur

professional.

Cal advertir que l’elecció d’uns estudis o professió és un pro-

cés llarg. No esperis poder arribar a una decisió final d’una

manera immediata. El que aquí es pretén és que vagis organit-

zant les teves idees per fer una bona elecció; principalment,

determinar quin entorn o quins entorns de treball són els que

encaixen més bé amb la teva manera de ser.

Ara aniràs expressant els teus gustos, preferències i interessos

respecte d’una sèrie de característiques personals que et cal te-

nir en compte en la selecció dels futurs estudis o professió. 

Cal que vagis seguint els passos que s’estableixen en aquest

Quadern. Com més atentament en llegeixis el contingut i com

més sinceres siguin les teves respostes, més orientació en

podràs obtenir.

Comencem! Escriu el teu nom en el Full de respostes i llegeix
l’apartat a).
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5. Administració. Professions relacionades amb les tas-
ques administratives en empreses. Ex.: administratiu/iva

(institucions financeres, comercial, d’assegurances…), te-

lefonista, recepcionista, auxiliar de documentació i arxiu,

gestor/a administratiu/iva, secretari/ària, etc.

6. Comercial (economia i negocis). S’hi engloben les
professions relacionades amb el món del comerç, les ven-

des, els negocis i la vida empresarial. Ex.: assessor/a d’inver-

sions, agent d’assegurances, tècnic/a de màrqueting,

relacions públiques, representant comercial, comerciant,

assessor/a d’imatge, agent de canvi i borsa, economista, etc.

7. Serveis socials. Professions relacionades amb l’aten-
ció en els camps de la salut mental, vellesa, infància, 

atenció primària, discapacitat, exclusió social, immigració

i drogodependències, etc. Ex.: integrador/a social, media-

dor/a cultural, animador/a comunitari, educador/a infan-

til, treballador/a familiar, treballador/a social, educador/a

social, psicòleg/òloga, auxiliar de geriatria, etc.

8. Educació i cultura. Professions relacionades amb l’en-
senyament, les activitats d’oci i temps de lleure, la recupe-

ració del patrimoni cultural i la difusió de la informació.

Ex.: animador/a cultural, gestor/a de museus, educador/a

infantil, mestre/a (d’educació infantil, d’educació primària,

de secundària, d’educació especial), orientador/a, peda-

gog/a, bibliotecari/ària, traductor/a, monitor/a (de temps

de lleure, de menjador…), etc.

9. Humanitats i ciències socials. Professions relacio-
nades amb la investigació, la docència i la comunicació.

Ex.: animador/a sociocultural, sociòleg/òloga, advocat/ada,

filòleg/òloga, historiador/a, periodista, relacions públiques,

redactor/a de notícies, locutor/a, presentador/a, etc.

10. Ciències de la salut. Professions relacionades amb la
prevenció, el diagnòstic i el tractament de la salut. Ex.: au-

xiliar d’infermeria, tècnic/a en documentació sanitària,

dietista, citotècnic/a, tècnic/a en laboratori, protètic/a

dental, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, especialista

en òptica, metge/essa, infermer/a, farmacèutic/a, veterina-

ri/ària, acupuntor/a, socorrista, etc.

11. Ciències de la naturalesa i matemàtiques. Profes-
sions relacionades amb l’experimentació, la investigació,

la demostració de fenòmens de la natura. Ex.: analista

(d’aigües, de laboratori, de control de qualitat…), tèc-

nic/a topògraf/a, tècnic/a forestal, apicultor/a, planterista,

cap d’explotació agrària, botànic/a, astrònom/a, meteorò-

leg/òloga, etc.

a) Entorns de treball

Tot seguit es presenta, en catorze entorns de treball, l’agrupa-

ció que s’ha fet de les diverses professions.

Cada entorn de treball inclou un conjunt de professions que

tenen aspectes comuns, ja sigui les habilitats que requereixen,

els processos productius que desenvolupen o els mitjans de

producció que utilitzen. Es descriuen breument les caracterís-

tiques que defineixen l’entorn de treball i, a tall d’exemple,

s’indiquen algunes de les professions que inclou l’entorn.

Llegeix atentament els catorze entorns de treball i després de-

cideix quin és el que es correspon més bé amb el tipus de tre-

ball que t’agradaria fer en el futur (anota’l en el Full de

respostes, allà on diu “1a opció”). Així mateix, cal que conside-

ris un segon entorn que s’avingui força amb els teus projectes

professionals (anota’l on diu “2a opció”).

Has d’emplenar, doncs, dues opcions: en la primera, l’entorn

de treball que més s’adapti als teus propòsits i, en la segona, un

altre entorn que també inclogui professions que et poden in-

teressar. 

Els 14 entorns de treball

1. Professions manipulatives. Professions relaciona-
des amb l’obtenció de productes en petites quantitats

usant tècniques i màquines senzilles. Ex.: fuster/a, vidriai-

re, sastre/sastressa, tapisser/a, paleta, enguixador/a, enqua-

dernador/a, tècnic/a en tractament d’imatges, escanista,

corrector/a, etc.

2. Activitats agropecuàries, alimentació, pesca i
mineria. Professions relacionades amb el camp, la rama-
deria, la pesca i la mineria. Ex.: agricultor/a, ramader/a,

horticultor/a, jardiner/a, miner/a, pescador/a, agent fores-

tal, piscicultor/a, aqüicultor/a, controlador/a de qualitat,

auxiliar de clínica veterinària, etc.

3. Transports. Professions relacionades amb els transports
terrestres, marítims o aeris. Ex.: conductor/a de transport

públic (autobús, tren, metro…), capità/ana de vaixell

mercant, oficial/a de vaixell de viatgers, patró/ona de pes-

ca costanera, pilot (civil, comercial…), inspector/a de

transport de viatgers, controlador/a de trànsit aeri, etc.

4. Cossos de seguretat i serveis de protecció. Profes-
sions que tenen com a funcions primordials la protecció de

les persones o els béns, la defensa del territori, el manteni-

ment de l’ordre públic i la prevenció i la investigació de con-

ductes delictives. Ex.: mosso/a d’esquadra, bomber/a, policia

local, criminòleg/òloga, guardaespatlles, vigilant, oficial/a o

suboficial/a de les forces armades, etc.
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12. Tecnologies de la producció, telecomunica-
cions i informació. Professions relacionades amb l’ob-
tenció de productes, la construcció, les telecomunicacions

i els sistemes de la informació. Ex.: tècnic/a en producció

en arts gràfiques, en fabricació mecànica, en fusteria, en

automoció, en indústries alimentàries…, instal·lador/a de

sistemes electrònics i electrotècnics, tècnic/a en so, tèc-

nic/a en informàtica, tècnic/a en automatització, tècnic/a

en manteniment industrial, analista-programador/a, pro-

gramador/a, topògraf/a i projectista d’electrònica, de

construcció, de mecànica…, arquitecte/a tècnic/a, engi-

nyer/a d’informàtica…

13. Artístics. S’inclouen aquí les professions relacionades
amb la creativitat, el disseny, la restauració i l’expressió ar-

tística. Ex.: caracteritzador/a de personatges, esmalta-

dor/a, estampador/a, dissenyador/a, decorador/a de vidre,

dissenyador/a de moda, dibuixant (publicitari, de cò-

mics…), dissenyador/a gràfic/a, novel·lista, guionista de

cinema, escultor/a, músic/a, actor/actriu, restaurador/a

d’obres d’art, etc.

14. Educació i esports. Professions relacionades amb la
promoció i realització de l’esport i de les activitats a l’aire

lliure. Ex.: guia d’itineraris en bicicleta, promotor/a d’ac-

tivitats fisicoesportives, entrenador/a esportiu/iva, moni-

tor/a d’aeròbic, etc.

l
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12. Treballs de taller. Marqueteria, impremta, enquader-
nació, macramé, fusteria, torn, mecànica de motors, etc.

13. Tecnologia. Dibuix tècnic, interpretació de plànols, ex-
periments de laboratori, electrònica, tecnologia indus-

trial, mecànica, electrotècnia, etc.

14. Educació física i esports. Gimnàstica, atletisme, bàs-
quet, handbol, natació, etc.

15. Higiene i seguretat. Dietètica, prevenció d’accidents,
prevenció de la sida, prevenció del consum de drogues,

primeres cures, etc.

16. Informàtica. Maneig d’ordinadors, llenguatges i pro-
gramació, Internet, etc.

c) Aptituds i habilitats
Tot seguit et presentem una relació d’aptituds i habilitats.
Llegeix-les amb molta atenció i decideix, d’entre totes, quines

són les quatre que consideres que posseeixes més, les teves

quatre millors habilitats o aptituds; anota-les a l’apartat c) del
Full de respostes:

1. Artística. Aptitud per al dibuix, la pintura, la decoració,
l’escultura, el disseny, etc. Percepció estètica i apreciació

de la bellesa. Cal ser una persona imaginativa i creativa.

2. Numèrica. Rapidesa i precisió per treballar amb nom-
bres fent operacions aritmètiques, mesurant, analitzant

estadístiques, etc.

3. De lideratge. Aptitud per dirigir activitats de grup, saber
prendre decisions, ser sol·licitat/ada per altres per dur a ter-

me una acció o tirar endavant una idea o projecte, etc.

4. Musical. Saber tocar un instrument, cantar en una coral,
compondre música, etc.

5. Fisicoesportiva. Habilitat en la coordinació del cos 
en moviment, resistència muscular, força, flexibilitat, 

agilitat, etc.

6. Manual. Saber treballar amb les mans, tant en treball
d’esforç físic com en activitats de precisió.

7. Lingüística. Domini de l’expressió verbal, tant oral com
escrita. Ús correcte de l’idioma.

8. Didàctica. Saber ajudar els altres a aprendre, saber en-
senyar.

9. De concentració. Habilitat per mantenir l’atenció en
una tasca de manera constant o durant força temps. Aten-

ció als detalls. Resistència a la monotonia.

b) Àmbits d’aprenentatge

Revisa atentament aquesta llista formada per grups d’àmbits

d’aprenentatge. Segurament ara n’estudies o en practiques al-

guna, ja les has estudiat abans, o bé t’agradaria estudiar-les o

practicar-les.

Després d’haver llegit tota la llista un parell de vegades, tria els

quatre grups d’àrees que prefereixes (anota’ls a l’apartat b) del
Full de respostes):

1. Matemàtiques. Àlgebra, geometria, càlcul, estadística,
matemàtica aplicada a l’economia, etc.

2. Ciències. Física, química, ciències naturals, biologia, ge-
ologia, ciències de la terra i del medi ambient, etc.

3. Llenguatge. Llengua catalana, llengua castellana, litera-
tura, comentari de textos, composició escrita, etc.

4. Idiomes. Anglès, francès, alemany, italià, llatí, grec, etc.

5. Ciències socials. Filosofia, història, geografia, socio-
logia, psicologia, educació cívica, etc.

6. Art. Història de l’art, dibuix artístic, pintura, escultura,
disseny, ceràmica, esmalt, volum, tècniques d’expressió

graficoplàstica, etc.

7. Música. Solfeig, cant, composició, interpretació instru-
mental, etc.

8. Teatre. Expressió oral, expressió corporal, interpretació,
direcció teatral o de cinema, escenografia, etc.

9. Imatge i so. Fotografia, cinema, vídeo, etc.

10. Oficina i comptabilitat. Mecanografia, tècniques d’o-
ficina, etc.

11. Administració d’empreses. Vendes, relacions labo-
rals, dret mercantil i fiscal, economia, gestió de personal,

legislació laboral, etc.

l
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5. Treball supervisat. Treballar segons unes directrius
establertes.

6. Creativitat. Treballs on és fonamental l’ús de la imagi-
nació.

7. Relació social. Treballs en contacte directe amb perso-
nes. Tenir l’oportunitat de comunicar-se amb els altres.

8. Assumir poder i responsabilitat. Ser el/la coordi-
nador/a o el/la cap del grup de treball. Tenir capacitat per 

prendre decisions, organitzar i coordinar l’actuació d’al-

tres persones.

9. Seguretat en el treball. Tenir un treball fix o estable.

10. Bon sou. Bona relació entre el treball portat a terme i la
remuneració assignada.

11. Activitats similars. Treball on es porten a terme, habi-
tualment, tasques molt semblants.

10. Mecànica. Aptitud per treballar amb màquines o eines.
Saber reparar aparells. Facilitat per comprendre el funcio-

nament dels mecanismes.

11. De persuasió. Aptitud per influir en les altres perso-
nes. Saber convèncer. Saber vendre un producte, un servei

o una idea. Saber negociar.

12. Matemàtica. Habilitat per saber resoldre problemes
matemàtics, comprendre relacions numèriques i de la lò-

gica matemàtica.

13. Científica. Curiositat i capacitat per comprendre els
principis científics, afició per l’observació i l’experimen-

tació científiques i afany de trobar explicació als fets, si-

tuacions o esdeveniments, etc.

14. Espacial. Saber distingir diferències de formes, de vo-
lums, de posicions en l’espai. Facilitat per representar-se

mentalment figures o objectes de dues o tres dimensions.

15. Social. Relacionar-se bé amb els altres. Aptitud per tre-
ballar amb la gent. Aconseguir que els altres et considerin

una persona amable. Saber afrontar situacions de tensió.

Prevenir i resoldre conflictes.

16. Administrativa. Aptitud per la mecanografia, l’ús de cal-
culadores i processadors de textos. Habilitat en feines d’ofi-

cina en general. Ser una persona ordenada i sistemàtica. 

d) Valors professionals
Definim valors professionals com un seguit de qualitats o ca-

racterístiques pròpies del lloc de treball, que es corresponen

amb els interessos o valors personals.

Consulta la relació de valors professionals que aquí se’t pre-

senten i tria els quatre que, al teu parer, són més destacats, els
quatre valors que més t’agradaria veure realitzats en la teva
futura activitat professional; anota’ls a l’apartat d) del Full de

respostes.

1. Disponibilitat de temps lliure. Tenir una feina que
permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb

la realització d’altres activitats.

2. Independència. Treballar autònomament, de manera
que es puguin seguir les pròpies idees i conviccions.

3. Assolir prestigi. Adquirir reconeixement, reputació o
popularitat pels èxits aconseguits en la feina. Destacar en-

tre les persones que exerceixen la mateixa professió.

4. Altruisme. Poder ajudar els altres i facilitar el seu benes-
tar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials.

l
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D’entre aquestes professions hi ha les relacionades amb l’es-

criptura, la decoració, la pintura, el disseny, la música, la inter-

pretació...

(S) Tipus social / ambient social. Són persones que es
preocupen pel benestar dels altres i mostren el desig d’ajudar-

los. Generalment es relacionen bé amb tota mena de persones,

tenen habilitat per a la comunicació interpersonal. Són com-

prensives, generoses i sensibles als problemes aliens.

Senten atracció per professions relacionades amb el treball so-

cial, infermeria, geriatria, educació, etc. També s’hi poden in-

cloure les professions relacionades amb el turisme, les

relacions públiques i la publicitat.

(E) Tipus emprenedor / ambient de direcció o negocis.
S’enfronten amb el món mitjançant una actitud audaç, enèrgica

i competitiva. Són persones dinàmiques, organitzadores, segu-

res d’elles mateixes. Senten atracció per activitats que els pro-

porcionen l’oportunitat de guiar els altres, persuadir-los i

influir en la seva manera de pensar.

Professions representatives: direcció d’empreses, càrrecs pú-

blics, empresarials, comercials, etc.

(O) Tipus convencional / ambient administratiu. Pre-
fereixen professions amb tasques clarament definides on es 

facin activitats verbals o numèriques pròpies de la feina admi-

nistrativa. Són persones ordenades, sistemàtiques i perseverants.

Els àmbits professionals més escaients per a aquest tipus de

personalitat són els de secretariat, administració, compatibili-

tat, arxius, telefonia, etc.

g) Codis professionals

Les persones tendeixen cap a treballs que estiguin en harmonia

amb els seus tipus de personalitat, així, per exemple, les perso-

nes de caire intel·lectual trobaran més satisfacció en l’ambient

d’una professió científica.

Però la majoria de les persones no es classifiquen únicament en

un dels tipus que hem descrit, sinó que són una combinació de

dos o més tipus.

Fixa’t en els resultats que has obtingut en el qüestionari, és a dir,

en les sumes totals de cada columna. Has de considerar la com-

binació dels dos totals més alts. Poden ser combinacions com

científic-social (C-S), emprenedor-convencional (E-C), etc.

Aquesta combinació la denominem codi professional.

Per exemple, si els resultats obtinguts per un noi que es diu

Agustí són:

R = 26, C = 20, A = 5, S = 10, E = 14 i O = 12, el seu codi profes-

sional és realista-científic (R-C).

e) Inventari d’interessos 
Empleneu l’Inventari d’interessos annex.

f) Tipologia personal i professional

Segons J. L. Holland, les persones que exerceixen les mateixes

professions o professions semblants tenen trets de personalitat

similars. Així, estableix sis tipus de personalitat: realista, cien-

tífic, artista, social, emprenedor i convencional. Classifica,

també, les professions en funció de trets característics de les

persones que les exerceixen. Estableix sis àmbits professionals:

d’oficis, intel·lectual, artístic, social, emprenedor (direcció o

negocis) i de treball convencional.

Per simplificar-ho, n’hem abreujat els noms de la manera se-

güent:

realista (R), científic (C), artístic (A), social (S), em-
prenedor (E) i convencional (O)

(Observa que es corresponen amb les sis columnes en què si-

tuaves les respostes en el qüestionari.)

Tot seguit tens una descripció dels tipus i ambients:

(R) Tipus realista / ambient d’oficis. Són persones que
demostren interès per activitats pràctiques, o bé per activitats

que comporten el contacte amb la natura (conrear cultius,

criar animals, etc.). Desitgen construir coses i veure resultats

pràctics del seu treball.

Són professions típiques d’aquesta categoria: agricultura,

mecànica, fusteria, conducció de vehicles, instal·lacions (elec-

tricitat, aigua, gas), reparacions (aparells, màquines, etc.), així

com escanista i corrector/a. També s’hi inclouen les activitats

relacionades amb l’esport.

(C) Tipus científic / ambient intel·lectual. Els agrada
observar i experimentar per comprendre els fenòmens que els

envolten. Valoren altament les matemàtiques i el treball cientí-

fic en general. Tendeixen a ser persones analítiques, teòriques,

crítiques i metòdiques.

Senten atracció per professions relacionades amb la biologia,

la química, l’arquitectura, la medicina, l’enginyeria informàti-

ca, les ciències socials, etc. i, en general, la investigació relacio-

nada amb qualsevol camp del saber.

(A) Tipus artístic / ambient artístic. Sovint es relacio-
nen amb l’entorn físic i social, i empren els seus sentiments i la

seva intuïció i imaginació. Demostren interès per activitats

creatives. Freqüentment prefereixen un estil de vida no con-

vencional, valoren molt la independència i cerquen activament

oportunitats d’autoexpressió. Els agrada el contacte amb altri.



Realista - científic 1 2 4 3

Realista - artístic 3 1 2 4

Realista - social 1 4 3 2

Realista - emprenedor 1 2 4 3

Realista - convencional 1 3 2 4

Científic - realista 3 4 2 1

Científic - artístic 4 1 2 3

Científic - social 4 3 1 2

Científic - emprenedor 2 4 1 3

Científic - convencional 3 4 1 2

Artístic - realista 3 2 1 4

Artístic - científic 4 3 2 1

Artístic - social 4 2 3 1

Artístic - emprenedor 2 3 4 1

Artístic - convencional 2 3 4 1

Social - realista 2 3 1 4

Social - científic 1 4 2 3

Social - artístic 1 2 4 3

Social - emprenedor 4 2 1 3

Social - convencional 3 2 1 4

Emprenedor - realista 4 3 2 1

Emprenedor - científic 1 4 3 2

Emprenedor - artístic 1 4 3 2

Emprenedor - social 1 3 4 2

Emprenedor - convencional 2 1 3 4

Convencional - realista 2 4 3 1

Convencional - científic 1 4 2 3

Convencional - artístic 1 4 3 2

Convencional - social 4 1 2 3

Convencional - emprenedor 1 2 3 4
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Entorns de treball

Codis professionals

h) Taula de correspondències 
entre codis professionals 
i entorns de treball

Pot esdevenir-se que les dues sumes de puntuacions més altes si-

guin idèntiques. Fixa’t en l’exemple d’una noia que es diu Clara:

R = 7, C = 28, A = 30, S = 30, E = 18, O = 11

Els seus codis professionals serien: artístic-social (A-S) i el seu

invers, social-artístic (S-A), i també artístic-científic (A-C) i so-

cial-científic (S-C). És a dir, en aquest cas tenim en compte els

tres totals de sumes de puntuacions més altes i obtenim quatre

codis professionals, en comptes d’un, com en l’exemple de l’A-

gustí.

Observa els resultats d’en Sergi:

R = 8, C = 27, A = 31, S = 27, E = 11, O = 9

Si ordenem de la més gran a la més petita les puntuacions su-

mades en cada tipus, ens adonem que ara la igualtat o empat es

produeix en les puntuacions segona i quarta. Els codis profes-

sionals seran dos: artístic-científic (A-C) i artístic-social (A-S),

que resulten d’associar la puntuació més alta (artístic) amb les

altres del mateix valor.

Determina quin és el teu codi professional. Escriu en l’apar-
tat f) del Full de respostes el nom del tipus de personalitat en el

qual obtens la puntuació més alta de la suma total, i en segon

lloc la segona puntuació més destacada. En cas d’empat, actua

com en els exemples anteriors i determina els teus codis pro-

fessionals.

En la taula següent s’indiquen els grups professionals més

adients o que més es corresponen amb cada codi professional.

Per cada codi s’han seleccionat tres, quatre o cinc grups ocu-

pacionals, que s’indiquen amb els nombres 1, 2, 3 i 4, que sug-

gereixen l’ordre de prioritat.

Consulta la taula i anota en l’apartat g) del Full de respostes els

grups ocupacionals que es corresponen amb el teu codi pro-

fessional (o amb els teus codis professionals, si te’n surten més

d’un).

l

l

l
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El treball del Quadern d’orientació professional ha fina-
litzat. Tant de bo que t’hagi resultat interessant i t’hagi
ajudat a decidir!

Ara et convidem a consultar l’oferta educativa dels 14
entorns de treball (agrupació que s’ha fet de les diverses
professions) que inclou la Guia de la persona tutora. El
teu tutor o tutora t’ajudarà en aquest procés.

A més de la informació que et proporciona aquesta guia
també poden informar-te i ajudar-te les teves amistats, la
família, el professorat del centre i els i les professionals
de l’orientació. Cerca tota la informació possible; has
d’estar informat/ada per poder triar l’opció més adequa-
da als teus interessos.

Endavant i molta sort!

i) Anàlisi de resultats
Finalment, el que faràs és precisar quins són els entorns de tre-

ball que més s’adiuen amb les teves característiques personals.

Quan arribis a delimitar quins són aquests entorns de treball,
entre els quals segurament hi ha la teva futura professió, haurà

acabat la funció d’aquest Quadern d’orientació i podràs iniciar

una segona etapa en el procés de decisió vocacional consistent

a recollir i consultar informació sobre els entorns de treball

que resulten més adients per a tu.

Segueix en el Full de respostes les passes següents:

1r Compara quin dels codis professionals de l’apartat g) et
coincideix amb una de les dues opcions que has triat a l’a-

partat a) de grups professionals. Anota a l’apartat h) el

nom o noms de l’entorn o entorns de treball coincidents,

tant si coincideixes en una de les dues opcions com en to-

tes dues. Continua emplenant les caselles de l’apartat h)
amb els entorns de treball de l’apartat a) que no són
coincidents, i després amb els codis professionals de l’a-
partat g) que tampoc no són coincidents.

2n Després usa la taula de l’apartat j) que tens en el full se-
güent, en què es determinen els àmbits d’aprenentatge,
les aptituds i habilitats i els valors professionals que són
més idonis o pertinents a cada grup ocupacional. Pots
comprovar en cada un dels entorns de treball de l’apartat
h) del Full de respostes els que coincideixen amb els àm-
bits d’aprenentatge preferits de l’apartat b) del Full de

respostes i els que apareixen en la taula j). Escriu només els
que són coincidents. Entre els parèntesis hi has de posar el

nombre de coincidències que es produeixen. Després, fes

el mateix amb les aptituds i habilitats i amb els valors
professionals. Si almenys hi ha dues coincidències en els
àmbits d’aprenentatge, i també coincideixen almenys dues
aptituds i habilitats i dos valors professionals, pots consi-
derar que es tracta d’un entorn de treball del qual serà
molt interessant que n’obtinguis àmplia informació.

3r Suma el nombre de coincidències de cada entorn de tre-
ball. A partir dels resultats, pots establir un ordre entre els
entorns de treball de l’apartat h) del Full de respostes.

Com més coincidències trobis en els àmbits d’aprenen-
tatge, les aptituds i habilitats i els valors professionals,
més adequat és per a tu l’àmbit professional.

Per tenir informació sobre la teva futura professió, con-

sulta novament la taula de l’apartat j) per esbrinar els àm-
bits d’aprenentatge que hauries de cursar, les aptituds i
habilitats requerides i els valors professionals que cal tenir.
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j) Taula de correspondència entre 
els entorns de treball i els àmbits 
d’aprenentatge, les aptituds i els valors
Entorns
de treball

Àmbits d’aprenentat-
ge escolar

Aptituds 
i habilitats

Valors 
professionals

Professions
manipulatives

Treballs de taller
Tecnologia
Administració 
d’empreses
Art

Manual
Mecànica
De concentració
Espacial

Treball 
supervisat
Activitat rutinària
Disponibilitat 
de temps lliure
Relació social

Activitats 
agropecuàries, 
alimentació, 
pesca i mineria

Treballs de taller
Administració 
d’empreses
Educació física 
i esports
Informàtica

Manual
Fisicoesportiva
Mecànica
Numèrica

Activitat rutinària
Seguretat 
en el treball
Independència
Disponibilitat 
de temps lliure

Transports Treballs de taller
Educació física 
i esports
Administració 
d’empreses
Tecnologia

Mecànica
Espacial
De concentració
Manual

Varietat-diversitat
Disponibilitat
de temps lliure
Seguretat
en el treball
Relació social

Cossos de
seguretat i serveis
de protecció

Educació física 
i Esports
higiene i seguretat
treballs de taller
oficina-comptabilitat

De persuasió
Fisicoesportiva
Mecànica
Administrativa

Altruisme
Treball supervisat 
Seguretat 
en el treball
Relació social

Administració  Oficina-comptabilitat
Llenguatge
Informàtica
Idiomes

Administrativa
Numèrica
Lingüística
De concentració

Treball supervisat 
Activitat rutinària
Relació social
Seguretat
en el treball

Comercial 
(economia 
i negocis)

Administració 
d’empreses
Oficina-comptabilitat
Informàtica
Idiomes

De lideratge
Administrativa
De persuasió
Numèrica

Assumir poder
i responsabilitat
Relació social
Assolir prestigi
Bon sou

Serveis socials Oficina-comptabilitat
Administració 
d’empreses
Higiene i seguretat
Ciències socials

De persuasió
Social
Administrativa
Manual

Altruisme
Relació social
Seguretat 
en el treball
Varietat-diversitat

Educació i cultura Llenguatge
Ciències socials
Ciències
Art

Didàctica
Lingüística
Social
De lideratge

Altruisme
Creativitat
Assumir poder
i responsabilitat
Seguretat 
en el treball

Humanitats i 
ciències socials

Ciències socials
Llenguatge
Art
Idiomes

Lingüística
Social
Didàctica
Artística

Independència
Creativitat
Relació social
Assumir poder
i responsabilitat

Ciències 
de la salut

Ciències
Matemàtiques
Higiene i seguretat
Informàtica

Científica
Social
De persuasió
Manual

Altruisme
Assolir prestigi
Seguretat 
en el treball
Bon sou

Ciències de la 
naturalesa i 
matemàtiques

Matemàtiques
Ciències
Informàtica
Tecnologia

Científica
Matemàtica
Espacial
Didàctica

Independència
Creativitat
Varietat-diversitat
Assolir prestigi

Tecnologies 
de la producció, 
telecomunicacions
i informació

Matemàtiques
Ciències
Tecnologia
Informàtica

Matemàtica
Científica
Espacial
Mecànica

Creativitat
Varietat-diversitat
Assolir prestigi
Bon sou

Artístics Art
Música
Teatre
Imatge i so

Artística
Musical
Lingüística
Manual

Creativitat
Independència
Varietat-diversitat
Assolir prestigi

Educació i esports Educació física 
i esports
Higiene i seguretat
Ciències
Treballs de taller

Fisicoesportiva
Manual
Didàctica
Espacial

Altruisme
Relació social
Varietat-diversitat
Disponibilitat 
de temps lliure



e) Inventari d’interessos 
L’inventari d’interessos consta de dues parts: les activitats i profes-
sions i la llista de característiques personals.

A continuació s’enumeren diverses activitats i professions. Has d’ex-

pressar la teva opinió respecte de cada una de la manera següent:

Si t’agrada molt posa-hi un 3.
Si t’agrada força posa-hi un 2.
Si t’agrada poc posa-hi un 1.
Si no t’agrada gens posa-hi un 0.

Escriu en el requadre ombrejat corresponent la xifra que indica el valor

que atorgues a cada activitat o professió.

R C A S E O

1 Encarregar-se de comprar mercaderies 
en uns grans magatzems.  

2 Ocupar-se de fer les reserves de bitllets d’avió 
i d’hotels en una agència de viatges.

3 Dedicar-se a l’horticultura i la jardineria.

4 Analitzar les causes i els efectes dels fenòmens
atmosfèrics.

5 Escriure contes o poesies per a adults 
o per a infants.

6 Treballar amb persones amb discapacitat física 
per entrenar-les per a una feina.

7 Fer de mànager, representant o promotor/a d’un
conjunt musical, d’un club ciclista, etc.

8 Mantenir al dia l’inventari de mercaderies d’un
magatzem i controlar tant els materials rebuts 
com les sortides.

9 Conduir un autobús o un camió.

10 Estudiar les causes de les malalties del cor 
i les mesures per prevenir-les.

11 Fer il·lustracions o caricatures per a diaris o revistes. 

12 Ensenyar en una llar d’infants, centre d’educació
primària i centre d’educació secundària. 

13 Seleccionar, contractar i dirigir el personal d’una
empresa.

1a suma parcial: 

Activitats i professions



14 Revisar comptes corrents en un banc i enviar
extractes i rebuts pagats a la clientela.

15 Fer mobles: taules, armaris, cadires, etc.

16 Investigar els efectes de la contaminació de l’aire
sobre l’ambient físic i sobre les persones.

17 Compondre música o interpretar-la al piano o amb
altres instruments.

18 Ajudar a trobar feina a joves o adults.

19 Ser agent de la propietat immobiliària: ensenyar 
i vendre o llogar cases, locals o pisos.

20 Ordenar i guardar dades en un arxiu informàtic, 
en una base de dades. 

21 Tenir cura d’animals (conills, pollastres, vaques, etc.)
en una granja.

22 Projectar o dissenyar aparells per a la transformació
i l’aplicació de l’energia solar.

23 Dissenyar anuncis comercials per a la televisió 
o la premsa. 

24 Treballar en campanyes per al desenvolupament
social de persones marginades.

25 Ser advocat/ada laboralista que s’encarrega
d’ajudar a resoldre els problemes entre l’empresa 
i els sindicats o treballadors/ores.

26 Rebre i transmetre encàrrecs telefònics 
en la centraleta d’unes oficines.

27 Treballar en la construcció de cases o edificis.

28 Fer treballs de recerca per controlar 
les plagues i epidèmies.

29 Participar en la representació d’obres teatrals, 
bé com a actor o actriu, bé en altres tasques, 
com ara il·luminació, disseny de decorats, etc.

30 Programar i dirigir activitats d’esbarjo en una
associació esportiva i cultural.

31 Viatjar pel país fent promocions i venent productes
d’una casa comercial.

32 Classificar i ordenar llibres en una biblioteca.

2a suma parcial: 

R C A S E O



R C A S E O

33 Instal·lar o reparar telèfons.

34 Participar en la resolució de problemes tècnics 
o científics que requereixen coneixements
matemàtics.

35 Fer escultures en pedra, fusta o metall.

36 Assessorar les persones que ho necessitin 
en qüestions legals, familiars, escolars, etc. 

37 Organitzar i dirigir un negoci propi: botiga,
restaurant, supermercat, assessoria informàtica, etc. 

38 Encarregar-se de la caixa enregistradora 
en una botiga. 

39 Ser agent forestal o encarregar-se del control 
de la caça i pesca. 

40 Ocupar-se de l’anàlisi de terratrèmols enregistrats
en observatoris. 

41 Ser expert/a en la fotografia en color i en la
filmació en vídeo. 

42 Tenir cura de malalts. 

43 Promoure la construcció d’un mercat o d’un centre
comercial en el barri o població on vius. 

44 Assignar habitacions i atendre la clientela
a la recepció d’un hotel.

45 Muntar o reparar equips estereofònics 
o aparells de ràdio o televisió. 

46 Treballar amb microscopis per estudiar cèl·lules 
i bacteris.

47 Cantar en una coral.

48 Treballar per resoldre problemes de persones 
de la tercera edat.

3a suma parcial: 

1a suma parcial: 

2a suma parcial: 

3a suma parcial: 

suma total: 



R C A S E O

1 Considero que sóc una persona pràctica; em plau
ocupar-me en treballs útils dels quals pugui veure
aviat els resultats. 

2 Em diverteixen els jocs que requereixen pensar o
reflexionar: escacs, resoldre qüestions matemàtiques,
deduir combinacions, aplicar estratègies, etc.

3 Quan faig alguna feina o tasca m’agrada fer-la 
de manera original, de manera diferent a la de la
majoria de les persones.

4 Sóc una persona sempre disposada a cooperar 
amb els altres i participar en activitats socials.

5 Sóc capaç d’explicar les coses als altres amb
claredat i entusiasme i aconsegueixo convèncer-los 
o persuadir-los de les meves idees i punts de vista.

6 M’agrada acceptar els suggeriments que em fan els com-
panys i companyes de treball, i també complir amb res-
ponsabilitat les instruccions que rebo dels meus superiors.

7 M’agrada manipular eines o màquines i ser capaç
d’aprofitar totes les seves possibilitats.

8 Sé controlar les meves emocions i els meus
sentiments i actuar de manera assenyada, meditant
i raonant les coses abans de fer-les.

9 Voldria ser independent, actuar sense haver de fer
cas dels costums o normes establerts per la societat.

10 Em considero capaç de comprendre les persones
tristes o avorrides i de procurar despertar en elles
l’optimisme.

11 Normalment m’agrada ser el/la líder del grup on 
em trobo i que els altres reconeguin les meves
qualitats.

12 Procuro tenir les meves coses ben ordenades 
i presentar amb pulcritud els treballs que faig.

13 M’estimo més dedicar-me a treballs manipulatius
que a altres tipus de treballs.

14 Quan m’inicio en el coneixement d’un tema nou
m’entusiasma aprofundir-hi i no el deixo fins que
l’entenc.

15 M’agrada dedicar-me a treballs que es puguin fer
amb tota llibertat, sense condicions ni imposicions.

1a suma parcial: 

Tot seguit et presentem una llista de característiques personals. Has de

contrastar cada una d’aquestes característiques amb la teva manera de ser i

reflexionar en quin grau s’adiuen amb tu, és a dir, en quin grau concorden

la teva manera de ser i la proposta que s’ofereix. 

Escriu les teves respostes al requadre ombrejat segons la pauta següent:

Si hi estàs totalment d’acord escriu-hi un 3.
Si hi estàs força d’acord escriu-hi un 2.
Si hi estàs poc d’acord escriu-hi un 1.
Si no hi estàs gens d’acord escriu-hi un 0.

Característiques personals



16 Una de les meves característiques és la de ser una
persona generosa i servicial per prestar suport als
altres perquè resolguin els seus problemes o dificultats.

17 Sovint sé fer veure als altres els aspectes positius i
agradables de les situacions o dels esdeveniments.

18 Crec que sóc eficaç i tinc sentit pràctic en tasques
d’organització; sé estar atent/a i preocupar-me de
tots els detalls.

19 M’atreuen les activitats que impliquen un esforç
físic.

20 Dedico força temps a la lectura de llibres i revistes
de caire científic.

21 Em considero una persona imaginativa, amb
inspiració, capaç de trobar solucions noves 
als problemes que es presenten.

22 M’agrada meditar sobre la realitat social i em
preocupen les injustícies que a vegades pateixen
certes persones. 

23 Tinc ambició; em complauria arribar a alts nivells 
de responsabilitat, ser una persona important. 

24 Sovint planifico de manera realista, metòdica i
detallada allò que he de fer. M’agrada tenir les
coses previstes i no actuar a l’atzar ni improvisar.

25 M’agraden les activitats manipulatives.

26 Sincerament, estic millor quan puc treballar o
estudiar sol i puc concentrar-me en el que faig. 

27 Em desagrada la manca d’estètica en cartells,
publicacions, aparadors, etc. 

28 Tinc facilitat per iniciar converses amb persones
que acabo de conèixer i m’interesso per les seves
preferències o aficions. 

29 Opino que l’economia (comerç, negocis, finances,
etc.) és un dels aspectes més importants per al
desenvolupament de l’individu i de la societat.

30 Prefereixo un mateix tipus i ritme de treball cada dia
que estar contínuament canviant.

2a suma parcial: 

1a suma parcial:

2a suma parcial: 

suma total:

Ara que ja has completat tot el qüestionari i has sumat les
puntuacions de cada columna, pots traslladar els totals a l’a-
partat “e) Inventari d’interessos” del Full de respostes, per
obtenir-ne la suma total.

Et recomanem que repassis les sumes per assegurar-te
que els totals són correctes.

Després passa a l’apartat f) del Quadern d’orientació professional.

R C A S E O



Nom i cognoms

a) Entorns de treball

b) Àrees o matèries escolars

c) Aptituds i habilitats

d) Valors professionals

e) Inventari d’interessos

Suma “Activitats i professions”

Suma “Característiques personals”

Suma total

1a opció:
2a opció:

1:
2:
3:
4:

1:
2:
3:
4:

1:
2:
3:
4:

f) Tipologia personal i professional

El meu “codi professional”: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Altres codis en cas d’empat): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Codis professionals
Grups professionals que es corresponen amb l’anterior codi professional 
(o codis professionals):

h) Correspondència entre codis i entorns de treball

Àrees o matèries escolars

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

Aptituds i habilitats

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         ) 

Valors professionals

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(         )

(R) (C) (A) (S) (E) (O)

Full de respostes

(Encercla les dues puntuacions més altes.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Estudis universitarisCicles formatius

1r cicle 2n cicle Graus

Altres ensenyaments i estudis

Oferta formativa
per entorns de treball

Professions 
manipulatives

Maritimopesquera
Operació, control i 
manteniment de màquines i
instal·lacions del vaixell
Operacions de cultiu aqüícola
Pesca i transport marítim

Arts gràfiques
Enquadernació i manipulació
de paper i cartró 
Impressió en arts gràfiques
Preimpressió en arts gràfiques

Edificació i obra civil
Acabats de construcció 
Obres de formigó 
Obres de la construcció 
Operació i manteniment 
de maquinària de construcció

Instal·lació i manteniment
Instal·lació i manteniment 
electromecànic de maquinària 
i conducció de línies 
Manteniment ferroviari 
Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, 
climatització i producció de calor
Manteniment de maquinària 
d'obra pública, logística 
i manutenció de càrregues 
i agrícola (adaptació)
Manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris
(adaptació)

Agrària
Jardineria
Treballs forestals i de 
conservació del medi natural
Explotacions agràries 
extensives
Explotacions agràries 
intensives

Fusta, moble i suro
Fabricació a mida i instal·lació
de fusteria i moble
Fabricació industrial 
de fusteria i moble
Transformació de fusta i suro

Maritimopesquera 
Producció aqüícola 
Supervisió i control 
de màquines i instal·lacions 
de vaixell

Arts gràfiques 
Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts
gràfiques

Edificació i obra civil
Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions 
topogràfiques 
Desenvolupament i aplicació 
de projectes de construcció 
Realització i plans d’obres
Sobreestant (adaptació)

Instal·lació i manteniment
Manteniment d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids 
Desenvolupament de 
projectes d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids
Manteniment d’equips 
industrials 
Manteniment d’instal·lacions
d’energies renovables 
(adaptació)
Prevenció de riscos 
professionals

Fusta, moble i suro
Desenvolupament de productes
en fusteria i moble Producció
de fusta i moble

PQPI, FPO d’arts gràfiques 
Disseny gràfic per ordinador; 
maquetació gràfica; òfset; 
auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

PQPI, FPO d’edificació i obra civil
Adreçador/a; auxiliar de fontaneria, calefac-
ció i climatització; auxiliar tècnic/a de topo-
grafia; auxiliar tècnic/a d'obra; col·locador/a
de prefabricats lleugers; delineant de cons-
trucció; enrajolador/a; instal·lador/a de cale-
facció i aigua calenta sanitària; instal·lador/a
de gas; instal·lador/a, mantenidor/a i repara-
dor/a de calefacció i aigua calenta sanitària;
lampista; mantenidor/a i reparador/a d'edifi-
cis; operador/a de grua torre; operador/a de
grues; operador/a de maquinària d'excavació;
paleta; pintor/a; reparador/a i mantenidor/a
d'instal·lacions de fontaneria i calefacció; auxiliar
de paleta i construcció; auxiliar de pintura.

PQPI, FPO d’instal·lació i manteniment
Electromecànica de manteniment; frigorista; fri-
gorista d’instal·lacions de refrigeració comer-
cials; frigorista d’instal·lacions de refrigeració
industrials; instal·lador/a d’ascensors i munta-
càrregues; auxiliar en fontaneria, calefacció i
climatització; auxiliar en muntatges d'instal·la-
cions elèctriques d'aigua i gas; auxiliar de man-
teniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques
i d'aigua i gas; instal·lador/a de climatització;
mantenidor/a reparador/a d’instal·lacions de
climatització; mecànic/a de manteniment; poli-
mantenidor/a d’edificis i equipaments urbans. 

PQPI, FPO d’energia i aigua 
Instal·lador/a de sistemes d'energia solar 
tèrmica; instal·lador/a de sistemes fotovol-
taics i eòlics; tècnic/a de sistemes d’energies
renovables.

PQPI, FPO d’agrària 
Auxiliar de jardineria i centres de jardineria;
auxiliar de vivers i jardins; jardiner/a; 
operari/ària de vivers i jardins; podador/a 
restaurador/a arbori; auxiliar en activitats
agropecuàries.

PQPI, FPO de fusta moble i suro 
Auxiliar en treballs de fusteria i d’instal·lació
de mobles; ebenisteria; fuster/a.

CFGM CFGS

Entorns de treball



Professions 
manipulatives

Altres ensenyaments i estudisEntorns de treball

Electricitat i electrònica
Equips electrònics de consum
Instal·lacions elèctriques 
i automàtiques

Fabricació mecànica
Fosa
Soldadura i caldereria 
Tractaments superficials 
i tèrmics 
Mecanització
Reparació i manteniment 
d’aparells de mesura 
i control (adaptació)

Indústries alimentàries
Conservació vegetal, càrnia 
i de peix
Elaboració de productes lactis
Elaboració de vins i altres 
begudes
Escorxador i carnisseria
Xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Forneria, rebosteria i confiteria
Olis d'oliva i vins

Transport i manteniment 
de vehicles
Carrosseria
Electromecànica de vehicles
Avions amb motor de pistó
Electrònica de vehicles 
industrials

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 
Desenvolupament de projectes
mecànics 
Òptica d’ullera 
Producció per fosa i 
pulverimetal·lúrgia 
Producció per mecanització 

Indústries alimentàries
Indústria alimentària
Vitivinicultura 

Transport i manteniment 
de vehicles
Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica
Vehicles industrials 
(adaptació)

PQPI, FPO d’electricitat i electrònica 
Auxiliar en muntatge i manteniment elèctric;
auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctri-
ques d'aigua i gas; auxiliar en muntatges
d’instal·lacions electrotècniques edificis; elec-
tricista de manteniment; electricista d’edificis;
electricista industrial; electrònic/a de mante-
niment; instal·lacions d’energia renovables en
edificis; instal·lador/a d’equips i sistemes de
comunicació; instal·lador/a d’equips i siste-
mes electrònics; manteniment de sistemes
informàtics; manteniment d’instal·lacions au-
tomatitzades controlades per autòmats pro-
gramables; manteniment de sistemes
informàtics; manteniment i reparació de màqui-
nes i equips elèctrics; tècnic/a en automatismes
i control programable; auxiliar en muntatges
d'instal·lacions electrotècniques en edificis.

PQPI, FPO de fabricació mecànica 
Ajustador/a mecànic/a; auxiliar de fabricació
mecànica d'ajust i soldadura; auxiliar de fuste-
ria metàl·lica i PVC; calderer/a industrial; fabri-
cant de matrius, emmotllador/a; fuster/a de
tancaments metàl·lics i PVC; mecanotrònic/a;
muntador/a d’estructures metàl·liques; opera-
dor/a de màquines eina i manipulats de sub-
conjunts; operador/a de màquines eina;
preparador/a, programador/a, de màquines
eina amb CNC; soldador/a de canonades d'al-
ta pressió d'acer inoxidable amb TIG i elèctro-
des per a homologacions en 2G, 5G i 6G;
soldador/a d’arc elèctric; soldador/a amb mà-
quines semiautomàtiques MAG/MIG; solda-
dor/a de canonades d'alta pressió d'acer de
carboni amb TIG i elèctrodes per a homologa-
cions en 2g, 5g i 6g; soldador/a de canonades
i recipients d'alta pressió; soldador/a d’estruc-
tures metàl·liques lleugeres; soldador/a d'es-
tructures metàl·liques pesants; soldador/a
d'unions aixamfranades per a homologacions
G amb elèctrodes i TIG; tècnic/a en prototips;
torner/a; fresador/a; tuber/a industrial; auxiliar
de mecànica i electricitat; auxiliar de serralleria
i construccions metàl·liques.

PQPI, FPO d’indústries alimentàries
Auxiliar de forn i pastisseria; carnisser/a;
el·laborador/a de productes precuinats i cui-
nats; forner/a; pastisser/a; tècniques d’anàlisi
instrumentals d’aliments; tècniques d’anàlisi
microbiològiques d’aliments.

Altres
Cuina natural, sommelier, etc.

PQPI, FPO de transport i manteniment 
de vehicles 
Auxiliar de manteniment de carrosseria de
vehicles; auxiliar de reparació i manteniment
de l'automòbil; auxiliar de reparació i manteni-
mant de vehicles lleugers; electricista electrò-
nic/a de vehicles; mecànic/a de motors
d'aviació; mecànic/a de motors d’equip d’in-
jecció; mecànic/a de vehicles de dues i tres
rodes; mecànic/a de vehicles lleugers; mecà-
nic/a de vehicles pesants; operador/a de car-
retons elevadors; tècnic/a en diagnosi de
vehicles; xapista pintor/a de vehicles.

Altres
Tècnic/a en manteniment d'aeronaus, etc.

PQPI, FPO de seguretat i medi ambient 
Operari/ària de neteja viària

Estudis universitarisCicles formatius

1r cicle 2n cicle GrausCFGM CFGS



Altres ensenyaments i estudisEntorns de treball

Professions 
manipulatives

Tèxtil, confecció i pell
Calçat i marroquineria 
Confecció i moda
Operacions d’ennobliment tèxtil
Producció de filatura i teixidura
de calada
Producció de teixits de punt

Vidre i ceràmica
Operacions de fabricació 
de productes ceràmics
Operacions de fabricació 
de vidre i transformats

Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis de restauració

Imatge personal
Caracterització
Estètica personal decorativa 
Perruqueria

Tèxtil, confecció i pell
Adobs
Processos d’ennobliment tèxtil
Processos tèxtils de filatura 
i teixiduria de calada
Processos tèxtils de teixidura 
de punt
Patronatge i moda

Vidre i ceràmica
Desenvolupament i fabricació
de productes ceràmics 
Fabricació i transformació 
de productes de vidre

Hoteleria i turisme
Gestió d'allotjament turístic

Imatge personal
Estètica
Assessoria d’imatge personal

PQPI, FPO de serveis socioculturals i a la
comunitat
Expert/a en neteja d'immobles

PQPI, FPO de tèxtil, confecció i pell 
Patronista escalador/a

Altres
Brodat; llenceria; sastreria; tall i confecció;
patchwork; tapís; punt de creu, etc.

Altres
Esmalts; ceràmica; escultura amb fang; mo-
delatge; vitralls, etc.

PQPI, FPO d’hoteleria i turisme
Ajudant de cuina; ajudant d'hostaleria i neteja;
Auxiliar de bugaderia; cuiner/a; auxiliar de cui-
na; auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de res-
tauració; auxiliar d'establiments hotelers.

Altres
Cuina vegetariana, etc.

PQPI, FPO d’imatge personal
Auxiliar de perruqueria; auxiliar d’imatge per-
sonal; esteticista; maquillador/a; perruquer/a.

Altres
Estètica; maquillatge; tatuatge; perruqueria,
ungles de porcellana…

Alimentària,
agropecuària,
pesca i mineria

Agrària
Jardineria
Treballs forestals i de 
conservació del medi natural
Explotacions agràries 
extensives
Explotacions agràries intensives
Explotacions ramaderes

Maritimopesquera
Busseig a profunditat mitjana
Operació, control 
i manteniment de màquines 
i instal·lacions del vaixell
Operacions de cultiu aqüícola
Pesca i transport marítim

Indústria alimentària 
Conservació vegetal, càrnia 
i de peix
Elaboració de productes lactis
Elaboració de vins i altres 
begudes
Escorxador i carnisseria-
xarcuteria
Molineria i indústries cerealistes
Forneria, rebosteria i confiteria
Olis d'oliva i vins

Agrària
Gestió i organització d’empreses
agropecuàries
Gestió i organització de 
recursos naturals i paisatgístics

Maritimopesquera 
Producció aqüícola
Supervisió i control 
de màquines i instal·lacions 
de vaixell
Navegació, pesca i transport 
marítim

Indústria alimentària
Indústria alimentària 
Vitivinicultura

PQPI, FPO d’agrària
Auxiliar de jardineria i centres de jardineria; auxi-
liar en vivers i jardins; gestió informatitzada de
l'explotació agrària; instal·lador/a mantenidor/a
de sistemes de reg; jardiner/a; operari/ària de 
vivers i jardins; podador/a restaurador/a arbori.

PQPI, FPO d’indústria alimentària
Tècniques d'anàlisi instrumentals d'aliments;
tècniques d'anàlisi microbiològiques d'aliments.

Altres 
Tastavins, sommelier, etc.

Altres
Auxiliar de clínica veterinària; domadura 
de cavalls; ensinistrament de gossos; 
ornitologia; perruqueria i estètica canina;
gemmologia; gestió de residus; gestió 
mediambiental; promoció mediambiental, etc.

Enginyeria 
tècnica 
agrícola, 
especialitat en: 
explotacions
agropecuàries;
hortofructicultura 
i jardineria; 
indústries
agràries i 
alimentàries;
mecanització 
i construccions
rurals.

Enginyeria 
tècnica forestal,
especialitat en: 
explotacions
forestals; 
indústries 
forestals.

Enginyeria 
tècnica 
de mines, 
especialitat 
en explotació 
de mines.

Enginyeria
agronòmica

Enginyeria 
de forest

Enginyeria 
de mines

Estudis universitarisCicles formatius
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Altres ensenyaments i estudisEntorns de treball

Transports Maritimopesquera
Pesca i transport marítim

Maritimopesquera 
Navegació, pesca i transport
marítim

Comerç i màrqueting
Gestió del transport

Cossos 
de seguretat 
i serveis 
de protecció

Altres
Vigilant de seguretat; policia local; policia 
nacional; exèrcit de terra; exèrcit de marina;
exèrcit de l'aire; mosso d'esquadra.

Escola de Policia de Catalunya
Criminalística; formació policial; grafologia;
peritació caligràfica; investigació policial; se-
guretat contra incendis, plans d'emergència,
seguretat contra robatori, intrusió i frau, segu-
retat personal; seguretat privada.

Criminologia 
i política 
criminal 
(propi)

Criminologia #

Suport 
aministratiu i
treball d’oficina

Administració i gestió
Gestió administrativa

Administració i gestió
Administració i finances
Secretariat

PQPI, FPO d’administració i gestió 
Administratiu/iva d’especialitats comercial,
comptable, personal; administratiu/iva amb in-
formàtica; empleat/ada d'oficina; alemany:
gestió comercial; anglès: atenció al públic;
anglès: gestió comercial; francès: atenció al
públic; francès: gestió comercial; aplicacions
informàtiques de gestió; assessor/a sociolabo-
ral; auxiliar d'empleat/ada d'oficina; auxiliar en
activitats d'oficina i en serveis administratius
generals; creació i gestió d'empreses: autoo-
cupació; empleat/ada d'oficina; secretari/ària;
sistemes integrats de medi ambient, PRL i
qualitat; tècnic/a en control de qualitat de nor-
mes ISO; telefonista-recepcionista d'oficina.

Altres 
Ofimàtica administratiu/iva.

Comercial 
(economia 
i negocis)

Comerç i màrqueting
Comerç

Comerç i màrqueting
Comerç internacional 
Gestió comercial i màrqueting
Gestió del transport 
Serveis al consumidor
Gestió comercial i màrqueting
enològic (adaptació) 

PQPI, d’FPO de comerç i màrqueting 
Agent comercial; aparadorista; auxiliar de co-
merç exterior; auxiliar de magatzem de grans
superfícies; auxiliar d'oficina de venda i atenció
al públic; auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic; caixer/a; dependent/a de comerç; ge-
rent de petit comerç; gestor/a de magatzem;
informació al client; mosso/a de magatzem i
reposador/a; organitzador/a del punt de ven-
da en autoserveis; tècnic/a de comerç exterior.

Ciències 
empresarials

Direcció 
hotelera 
(propi)

Estudis 
immobiliaris 
i de la 
construcció 
(propi)

Economia

Administració i
direcció d'em-
preses

Ciències 
polítiques 
i de 
l'administració

Comerç 
internacional
##

Administració
i direcció 
d'empreses

Direcció 
d'empreses
BBA

Publicitat 
i relacions 
públiques

PQPI, FPO de transport i manteniment 
de vehicles 
Auxiliar de vol (TCP): tripulació-cabina-passat-
gers; conductor/a d'autobusos; conductor/a
de camió pesant; conductor/a de vehicles de
classe D; conductor/a de vehicles de classe
C1-C; conductor/a de vehicles de motor lleu-
ger.

Altres
Logística; professor/a d'autoescola; conduc-
tor/a d’autocar, autobús i taxi; curs de pa-
tró/ona de navegació bàsica; curs de
patró/ona d'embarcacions d'esbarjo; curs de
patró/ona de Iot; conductor/a de vehicles
lleugers i pesants, etc.

Enginyeria 
tècnica d'obres
públiques, 
especialitat en
transports i 
serveis urbans.

Construccions
civils; hidrologia;
navegació 
marítima. 

Enginyeria
tècnica 
aeronàutica, 
especialitat en:
aeromotors i
aeronavegació;
equips 
i materials 
aeroespacials.
###

Nàutica i
transport 
marítim #

Aviació 
comercial 

Pilot de 
transport 
de línea aèria
##

Estudis universitarisCicles formatius
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Altres ensenyaments i estudisEntorns de treball

Comercial 
(economia 
i negocis)

Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis de restauració 

Imatge personal
Caracterització 
Estètica personal decorativa
Perruqueria

Hoteleria i turisme
Agències de viatges 
Animació turística 
Informació i comercialització 
turístiques 
Restauració 
Gestió d'allotjaments turístics

Imatge personal
Assessoria d’imatge personal 
Estètica

PQPI, d’FPO d’administració i gestió 
Resolució de conflictes i presa de decisions.

Altres 
Comptabilitat; estratègies de màrqueting;
gestió immobiliaria; prevenció de riscos labo-
rals; nòmines i seguretat social; secretariat
internacional; tècniques de venda.

PQPI, d’FPO d’hostaleria i turisme 
Agent de desenvolupament turístic; cam-
brer/a de restaurant o bar; recepcionista 
d'hotel; auxiliar d'establiments hotelers.

Altres
Protocol; auxiliar de relacions públiques; guia
turístic/a; auxiliar de vol; auxiliar de congressos.

PQPI, FPO d’imatge personal
Auxiliar de perruqueria; auxiliar d’imatge perso-
nal; esteticista; maquillador/a; perruquer/a.

Altres
Estètica, maquillatge, tatuatge, etc.

Gestió i 
administració 
pública; 
relacions 
laborals;
publicitat 
i relacions 
públiques; 
tributari i comp-
table (propi); 
direcció 
de comerç 
i distribució.

Ciències del
treball; 
prevenció 
i seguretat 
integral.

Ciències 
actuarials 
i financeres #;
documentació
#;
investigació 
i tècniques 
de mercat #; 
enginyeria en
organització
industrial. 

Serveis socials Serveis socioculturals 
i a la comunitat
Animació sociocultural
Educació infantil 
Integració social 
Interpretació de la llengua 
de signes 
Intervenció sociosanitària

PQPI, FPO de serveis socioculturals i a la
comunitat 
Auxiliar d'ajuda a domicili; auxiliar de geron-
tologia; comunicació per llengua de signes en
espanyol; cuidador/a de persones amb disca-
pacitat física i psíquica; cuidador/a de perso-
nes amb discapacitat; especialista de l'àmbit
de la immigració, estrangeria i asil; media-
dor/a familiar i social: infància, adolescència i
violència de gènere; monitor/a d'activitats de
lleure infantil i juvenil; monitor/a d'educació
ambiental; monitor/a sociocultural; treballa-
dor/a familiar.

Altres
Animació física per a la tercera edat; auxiliar
gerontòleg/òloga; monitor/a de temps lliure;
treball familiar.

Treball social
Educació social

Altres
Cursos d’idiomes: alemany, anglès, àrab,
francès, grec, hebreu, italià, japonès, rus, 
alemany empresarial, anglès financer, català
administratiu, croata, francès comercial, 
polonès, portuguès…

Biblioteconomia 
i documentació 

Criminologia i
política 
criminal (propi) 

Investigació 
privada 
(propi) 

Ciències 
religioses

Arxivística i
gestió 
de documents 

Estudis d’Àsia
oriental 

Prevenció i 
seguretat 
integral 

Ciències del
treball

Dret; geografia; 
periodisme; psico-
logia; publicitat i 
relacions públi-
ques; sociologia; 
antropologia social
i cultural.#
Filologia alemanya;
filologia anglesa;
filologia àrab; filo-
logia catalana; filo-
logia clàssica;
filologia eslava; 
filologia francesa;
filologia gallega; 
filologia hebrea; 
filologia hispànica;
filologia italiana; 
filologia portugue-
sa; filologia romà-
nica; filologia
basca###. 
Filosofia; història;
història de l'art;
humanitats; teolo-
gia; traducció i in-
terpretació
(alemany, anglès i
francès); història i
ciènci-es de la
música#; lingüís-
tica; teoria de la li-
teratura i literatura
comparada; cièn-
cies religioses. 

Geografia i 
ordenació 
del territori; 
història; 
història 
de l'art; 
humanitats;
traducció i 
interpretació; 
periodisme; 
cinema 
i televisió; 
publicitat 
i relacions 
públiques;
dret; 
periodisme; 
psicologia.

Humanitats i
ciències socials

Estudis universitarisCicles formatius
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Cicles formatius Altres ensenyaments i estudis

CFGM CFGS

Entorns 
de treball

PQPI, FPO de sanitat 
Auxiliar d'infermeria en geriatria
Atenció especialitzada de malalts d'Alzheimer
Auxiliar d’infermeria en rehabilitació
Auxiliar d'infermeria en hospitalització
Auxiliar d'infermeria en salut mental i toxico-
manies 
Higienista dental
Protètic/a dental
Tècnic/a en dietètica i nutrició
Tècnic/a en psicomotricitat
Tècnic/a en transport sanitari
Zelador/a sanitari/ària…

Altres 
Acupuntura; alimentació naturista; auxiliar 
de farmàcia; drenatge limfàtic; herboristeria;
homeopatia; socorrisme aquàtic; auxiliar 
d'infermeria; atenció al pacient terminal, 
introducció a les teràpies naturals; 
reflexologia, etc.

Nutrició humana i 
dietètica
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Òptica i optometria
Podologia 
Teràpia ocupacional
Prevenció i seguretat 
integral
Ciències del treball

Serveis 
socioculturals 
i a la comunitat
Atenció sociosanitària

Sanitat
Cures auxiliars 
d'infermeria
Emergències 
sanitàries 
Farmàcia 
i parafarmàcia

Manteniment 
i serveis a la
producció
Prevenció de ris-
cos professionals

Sanitat
Anatomia patològica
i citologia
Dietètica
Documentació 
sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al
diagnòstic     
Ortesis i pròtesis
Pròtesis dentals
Radioteràpia
Salut ambiental
Audiologia
protèsica
Laboratori en
diagnòstic clínic

Farmàcia
Medicina
Odontologia
Veterinària
Ciència i tecnologia
dels aliments #

Biologia humana
Ciència i salut animal
Medicina
Psicologia

Ciències 
de la salut

PQPI, FPO de química
Analista fisicoquímic/a instrumental
Analista microbiològic
Auxiliar de laboratori
Operador/a de planta química
Tècnic/a en organització d’un laboratori,
d’anàlisi i aplicació de normativa BPL de se-
guretat i higiene

Altres
Analista de laboratori, tècniques estadístiques
i control de qualitat en laboratori, etc.

Estadística
Òptica i optometria

Química
Laboratori
Operacions de fabri-
cació de productes
farmacèutics
Operacions de
transformació de
plàstics i cautxú
Planta química
Operacions de pro-
cés de pasta i paper

Química
Fabricació de 
productes far-
macèutics i afins
Indústries de procés
de pasta i paper
Indústries de 
procés químic 
Plàstics i cautxú
Química ambiental
Química industrial
Laboratori 
d'anàlisi i control
de qualitat

Biologia
Biotecnologia
Ciències ambientals
Física
Geologia
Matemàtiques
Química
Bioquímica
Enginyeria química
Ciències del mar ###

Física 
Matemàtiques

Ciències 
de la 
naturalesa 
i matemàti-
ques

PQPI, FPO de serveis socioculturals i a la
comunitat
Comunicació per la llengua de signes caste-
llana; especialista de l'àmbit de la immigració,
estrangeria; monitor/a d'activitats de lleure
infantil i juvenil; monitor/a sociocultural; mo-
nitor/a d'educació ambiental; prevenció de
riscos professionals.

Altres
Guia de natura; monitor/a d'activitats infantils
i juvenils; llengua de signes catalana.

Logopèdia; 
biblioteconomia 
i documentació; 
educació social; 
mestre/a 
d’especialitat en: 
educació física; 
educació infantil; 
educació primària; 
educació musical; 
llengua estrangera; au-
dició i llenguatge. ###

Serveis 
socioculturals 
i a la comunitat
Animació 
sociocultural
Educació infantil
Interpretació de la
llengua de signes

Comunicació 
audiovisual 
Psicologia 
Antropologia social 
i cultural #
Pedagogia 
Psicopedagogia #

PsicologiaEducació 
i cultura

PQPI, FPO d’informàtica i comunicacions 
Administrador/a de bases de dades amb Ora-
cle; administrador/a de sistemes Linux; admi-
nistrador/a de xarxes Cisco, nivell CCNA;
administrador/a de base de dades; administra-
dor/a de servidors i pàgines web; administra-
dor/a de xarxes; analista programador/a;
auxiliar de muntatge i manteniment d'equips in-
formàtics; CAD 3D; composició i edició in-
formàtiques; comunicacions informàtiques;
administració de xarxes sense fil; dissenya-
dor/a web i multimèdia; informàtica de l'usua-
ri/ària; iniciació a Internet; gestió informàtica
polivalent; programació de Java i Java distribuï-
da; programador/a d’aplicacions informàtiques; 

Arquitectura tècnica

Enginyeria tècnica 
agrícola, especialitat en: 
explotacions agrope-
cuàries; hortofruticultura 
i jardineria; indústries
agràries i alimentàries;
mecanització i construc-
cions rurals.

Enginyeria tècnica d'o-
bres públiques, especiali-
tat en construccions
civils; 

Informàtica 
i comunicacions 
Sistemes microin-
formàtics i xarxes

Informàtica 
i comunicacions
Administració 
de sistemes 
informàtics 
Desenvolupament
d’aplicacions 
informàtiques

Arquitectura
Imatge ##
Enginyeria 
agronòmica
Enginyeria de forest
Disseny ##
Enginyeria 
de telecomunicació
Enginyeria en 
informàtica
Enginyeria de 
materials #

Comunicació 
audiovisual
Enginyeria multimèdia

Tecnologies
de la 
producció,
telecomuni-
cacions 
i informació

Estudis universitaris
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Cicles formatius Altres ensenyaments i estudis

CFGM CFGS

Entorns 
de treball

programador/a d’aplicacions orientades a ob-
jectes; programador/a de bases de dades rela-
cionades; tècnic/a en seguretat de xarxes i
sistemes; tècnic/a en sistemes microinformà-
tics; tècnic/a en programari ofimàtic.

Altres
AutoCAD, ofimàtica, multimèdia.

PQPI, FPO d’arts gràfiques 
Disseny gràfic per ordinador; maquetació 
gràfica; òfset.

Altres
Disseny gràfic, Photoshop, autoCAD, il·lustra-
ció, maquetació, grafista-maquetista, etc.

PQPI, FPO d’imatge i so
Dissenyador/a gràfic/a digital
Edició de fotografia digital
Edició i posproducció en televisió digital  
Editor/a muntador/a d’imatge
Infografista de mitjans audiovisuals
Modelador/a texturitzador/a de 3D
Operador/a d’equips audiovisuals
Operador/a d’equips audiovisuals
Tècnic/a de so
Tècnic/a en audiovisuals
Tècniques digitals aplicades a la fotografia

Altres
Càmera; doblatge; fotografia periodística; 
guió cinematogràfic; muntatge cinematogràfic; 
realització de TV; so digital; retoc fotogràfic, etc.

PQPI, FPO d’edificació i obra civil 
Adreçador/a; auxiliar de fontaneria, calefacció i
climatització; auxiliar tècnic/a de topografia; au-
xiliar tècnic/a d'obra; delineant de construcció;
instal·lador/a de calefacció i aigua calenta sa-
nitària; instal·lador/a de gas; instal·lador/a, man-
tenidor/a, reparador/a de calefacció i aigua
calenta sanitària; lampista; reparador/a i mante-
nidor/a d'instal·lacions de fontaneria i calefacció.

PQPI, FPO d’electricitat i electrònica  
Electricista de manteniment; electricista indus-
trial; electrònic/a de manteniment; instal·la-
dor/a d’equips i sistemes de comunicació;
instal·lador/a d’equips i sistemes electrònics;
manteniment de sistemes informàtics; mante-
niment d’instal·lacions automatitzades controla-
des per autòmats programables; manteniment
de sistemes informàtics; manteniment i repara-
ció de màquines i equips elèctrics; tècnic/a en
automatismes i control programable.

Altres 
Domòtica; electrònica bàsica, etc.

PQPI, FPO de fabricació mecànica 
Ajustador/a mecànic/a; auxiliar de fabricació
mecànica d'ajust i soldadura; auxiliar de fuste-
ria metàl·lica i PVC; calderer/a industrial; meca-
notrònic/a; operador/a de màquines eina i
manipulats de subconjunts; operador de mà-
quines eina; preparador/a, programador/a, de
màquines eina amb CNC; tècnic/a en proto-
tips; torner/a; fresador/a; tuber/a industrial.

hidrologia; transports i
serveis urbans.

Enginyeria tècnica de
mines, especialitat en
explotació de mines.

Enginyeria tècnica de
telecomunicació, es-
pecialitat en: 
sistemes electrònics;
so i imatge; telemàtica. 

Enginyeria tècnica en
disseny industrial 

Enginyeria tècnica 
en informàtica de 
sistemes 

Enginyeria tècnica en
topografia  

Enginyeria tècnica 
forestal, especialitat en:
explotacions forestals; 
indústries forestals.

Enginyeria tècnica 
industrial, especialitat
en electricitat; electrò-
nica industrial; mecàni-
ca, química industrial; 
tèxtil.

Enginyeria tècnica 
naval, especialitat en
propulsió i serveis 
del vaixell.

Màquines navals

Radioelectrònica 
naval###

Multimèdia (propi)

Arts gràfiques
Impressió en arts
gràfiques

Imatge i so
Laboratori d’imatge

Edificació i obra civil
Acabats 
de construcció
Obres de formigó
Obres de la 
construcció
Operació i manteni-
ment de maquinària
de construcció

Electricitat 
i electrònica 
Equips electrònics de
consum
Instal·lacions 
elèctriques 
i automàtiques

Fabricació 
mecànica
Fosa
Mecanització 
Soldadura 
i caldereria 
Tractaments 
superficials i tèrmics
Mecanització

Arts gràfiques
Disseny i 
producció editorial 
Producció en  
indústries d’arts grà-
fiques

Imatge i so
Imatge
Producció 
d’audiovisuals, 
ràdio i espectacles 
Realització 
d’audiovisuals 
i espectacles
So

Edificació i obra 
civil
Desenvolupament
de projectes urba-
nístics i operacions
topogràfiques
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 automàtic
Sistemes de 
telecomunicació i
informàtics

Fabricació 
mecànica
Construccions
metàl·liques 
Desenvolupament
de projectes 
mecànics
Òptica d’ullera 
Producció per fosa i
pulverimetal·lúrgia
Producció per me-
canització 
Programació de la
producció en fabri-
cació mecànica

Enginyer/a
Geòleg/òloga
Enginyeria industrial
Enginyeria química
Enginyeria naval i
oceànica ###
Enginyeria en 
automàtica i electrònica 
industrial #
Enginyeria en 
electrònica #
Enginyeria en 
organització industrial #
Enologia #
Màquines navals 
Nàutica i transport 
marítim#
Enginyeria de camins
canals i ports
Enginyeria aeronàutica

Tecnologies
de la 
producció,
telecomuni-
cacions 
i informació

Estudis universitaris
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Altres ensenyaments i estudis

PQPI, FPO de transport i manteniment 
de vehicles
Electricista electrònic/a de vehicles; mecànic/a
de motors d'aviació; mecànic/a de motors d’e-
quip d’injecció; mecànic/a de vehicles de dues
i tres rodes; mecànic/a de vehicles lleugers;
mecànic/a de vehicles pesats; tècnic/a en diag-
nosi de vehicles; xapista pintor/a de vehicles.

PQPI, FPO d’instal·lacions i manteniment 
Electromecànica de manteniment; frigorista;
frigorista d’instal·lacions de refrigeració comer-
cials; frigorista d’instal·lacions de refrigeració
industrials; instal·lador/a de climatització; 
mantenidor/a reparador/a d’instal·lacions de
climatització; mecànic/a de manteniment; poli-
mantenidor/a d’edificis i equipaments urbans.

Altres
Energies renovables, fibra òptica, etc.

Fusta, moble i suro
Fabricació industrial 
de fusteria i moble

Transport i manteniment de
vehicles
Carrosseria 
Electromecànica de vehicles

Instal·lació i manteniment
Instal·lació i manteniment 
electromecànic de maquinària
i conducció de línies
Manteniment ferroviari
Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, climatit-
zació i producció de calor
Manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris
(adaptació)
Manteniment de maquinària
d’obra pública, logística i 
manutenció de càrregues i
agrícola (adaptació)

Transport 
i manteniment de vehicles
Automoció
Manteniment 
aeromecànic
Manteniment 
d’aviònica

Instal·lació i manteniment
Desenvolupament de projec-
tes d’instal·lacions de fluids, 
tèrmiques i de manutenció
Manteniment d’equips industrials
Manteniment i muntatge 
d’instal·lacions d’edifici i procés 
Desenvolupament de projec-
tes d'instal·lacions tèrmiques 
i de fluids 
Manteniment d'instal·lacions 
tèrmiques i de fluids
Prevenció de riscos 
professionals

Tecnologies 
de la 
producció,
telecomunica-
cions 
i informació

Entorns de treball

Artístics Arts aplicades al llibre
Serigrafia artística

Arts aplicades al mur 
Revestiments murals

Arts aplicades a l’escultura
Ebenisteria artística
Dauradura i policromia 
artístiques
Artesania en cuir
Talla artística en fusta
Talla artística en pedra
Fosa artística i galvanoplàstia

Art floral
Floristeria

Ceràmica artística
Decoració ceràmica
Terrisseria
Motlles i reproduccions 
ceràmics

Arts aplicades al llibre
Enquadernació artística
Gravat i tècniques d’estampació

Arts aplicades al mur
Arts aplicades al mur
Mosaics

Arts aplicades a l’escultura
Arts aplicades a l’escultura

Art floral
Art floral

Ceràmica artística
Ceràmica artística

Arts aplicades a la 
indumentària
Estilisme d’indumentària

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

Aparadorisme
Dibuix publicitari
Disseny de moda
Cant
Claqué
Guitarra
Teatre
Ballet clàssic
Art floral
Cultiu i art del bonsai
Gravat en metall
Gravat en vidre
Interiorisme

Arts i disseny
(Propi)

Ensenyaments 
superiors 
de disseny;
disseny gràfic; 
disseny de
productes; 
disseny 
d'interiors; 
disseny 
de moda.

Fotografia 
i creació 
digital

Conservació 
i restauració
de béns 
culturals 

Belles arts
Cinema i 
audiovisuals ##
Comunicació
audiovisual

Ciències 
de la imatge
###

Estudis universitarisCicles formatius
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Altres ensenyaments i estudisEntorns de treball

Artístics Esmalts artístics 
Esmaltatge sobre metalls

Joieria d'art 
Procediments de joieria 
artística

Disseny gràfic
Autoedició
Art final de disseny gràfic

Tèxtils artístics
Tèxtil, confecció i pell

Esmalts artístics 
Esmalt artístic al foc sobre
metall

Joieria d'art
Joieria artística

Disseny gràfic
Fotografia artística
Gràfica publicitària
Il·lustració
Il·lustració (perfil professional
d'animació audiovisual)

Tèxtils artístics
Estampacions i tintatges 
artístics
Estilisme de teixits de calada

Música
Grau professional de música
La superació dels ensenya-
ments professionals de 
música dóna dret al títol 
de batxiller/a, si se superen 
les matèries comunes 
de batxillerat.

Dansa
Grau professional
La superació del sisè curs de
grau professional dóna dret al
títol professional corresponent
a l'especialitat cursada i a ob-
tenir el títol de batxiller/a, si se
superen les matèries comunes
del batxillerat.

PQPI, FPO d’arts i artesania 
Decorador/a d'objectes de vidre; vidrier/a 
artístic/a.

Escoles de música i CEPSA Oriol Martorell 

Dansa
Nivell elemental (escoles de dansa i CEPSA
Oriol Martorell)

Màgia

Música
Grau 
superior 
La titulació
que s’obté en
acabar
aquests estu-
dis és equiva-
lent, a tots els
efectes, a la
d’una llicencia-
tura università-
ria.
Història i 
ciències de la
música #

Dansa
Grau 
superior
La titulació
que s'obté en
acabar aquests
estudis és
equivalent, a
tots els efec-
tes, a la d'una
llicenciatura
universitària. 

Art dramàtic
Títol superior
d'art dramàtic,
especialitat: 
direcció 
d'escena i 
dramatúrgia;
escenografia;
interpretació.

La titulació que
s’obté és equi-
valent, a tots els
efectes, a una
llicenciatura uni-
versitària.

Estudis universitarisCicles formatius
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Activitats físiques 
i esportives
Conducció d’activitats físicoes-
portives en el medi natural
Explotació d’estacions d’esquí
(adaptació)

Activitats físiques 
i esportives
Animació d’activitats 
físiques i esportives

Ciències 
de l’activitat 
física i 
de l’esport

PQPI, FPO d’activitats físiques i esportives 
Monitor/a d’activitats aquàtiques per a perso-
nes amb discapacitat; monitor/a d'aeròbic.

Altres
Aeròbic, massatge esportiu, socorrista de pista
de neu, taitxí, ioga; formació de tècnic/a de 
fitness, etc.

Educació
i esports



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Documentació per a l’alumnes sobre les 
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Què és

El batxillerat té dos cursos  
acadèmics. Aquesta etapa  
de formació acadèmica es cursa  
convencionalment entre els 16  
i els 18 anys, però és oberta  
a persones de qualsevol edat, ja sigui 
de forma presencial o a distància.

El batxillerat prepara l’alumnat  
per a la seva incorporació a estudis 
posteriors, tant professionals com 
universitaris, i per a l’accés al món 
laboral.

Modalitats

El batxillerat s’organitza en tres  
modalitats:
– Arts
– Ciències i tecnologia
– Humanitats i ciències socials

Matèries

El currículum de batxillerat consta  
de matèries comunes, matèries  
de modalitat i matèries optatives,  
i també del treball de recerca.  
A més, l’alumnat té assignades hores 
de tutoria.

Les matèries comunes les cursa tot 
l’alumnat.

L’alumne o alumna ha de triar un 
mínim de sis matèries de modalitat, 
de les quals cinc han de ser de la 
modalitat escollida.

L’estudiant ha de completar-ne 
l’horari amb altres assignatures de la 
mateixa modalitat, d’altres modalitats 
o amb matèries optatives.

L’alumnat que es matriculi en centres  
ordinaris pot cursar alguna matèria  
de modalitat de segon curs a través 
del batxillerat a distància, si el seu 
centre no l’ofereix, amb un màxim  
de dues matèries per alumne  
o alumna. Per a les matèries de  
primer curs, aquesta possibilitat  
només es pot demanar si una matèria 
té continuïtat en el segon curs  
i el centre no la pot oferir per motius 
organitzatius, amb un màxim de dues 
matèries per alumne o alumna.

Organització
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Treball de recerca

L’alumnat ha de triar un tema per fer  
un treball de recerca, que estarà  
tutoritzat per un professor  
o professora, preferentment  
en el segon curs.

Aquest treball, que és obligatori,  
contribueix a desenvolupar  
la capacitat de recerca adient  
a aquest nivell d’estudis, capacitat 
que és imprescindible per afrontar 
amb èxit opcions acadèmiques  
posteriors.

Tutoria

Cada grup classe té una hora de 
tutoria a la setmana.

Arts

La modalitat d’arts s’adreça  
a persones interessades en els  
fenòmens artístics, caracteritzats  
per la sensibilitat, l’expressió  
i la creativitat; un alumnat amb  
inquietuds, tot i que no  
necessàriament amb un perfil 
d’intèrpret entorn del món  
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 cientificosanitaris  
i el món dels processos tecnològics i 
dels materials, instruments, aparells  
i màquines que s’utilitzen 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.

El nombre d’hores setmanals  
de les diferents matèries dels dos 
cursos del batxillerat són:

 1r curs 2n curs
Llengua catalana i literatura 2 h 2 h
Llengua castellana i literatura 2 h 2 h
Llengua estrangera 3 h 3 h
Educació física 2 h -
Filosofia i ciutadania 2 h -
Ciències per al món  
contemporani 2 h -
Història de la filosofia - 3 h
Història  - 3 h
Tutoria 1 h 1 h
Religió (voluntària)  - / 2 h* -
Treball de recerca  

Matèria de modalitat 1 4 h 4 h
Matèria de modalitat 2 4 h 4 h
Matèria de modalitat 3 4 h 4 h
Matèria de modalitat 4  
o optativa 4 h / 2 h* 4 h
 
Total 30 h 30 h

* L’alumnat que cursi religió ha de fer,  
en la quarta franja, una matèria optativa  
de dues hores.

Matèries de modalitat

Arts

Via d’arts plàstiques, imatge i disseny
• Cultura audiovisual
• Dibuix artístic I i II
• Dibuix tècnic I i II
• Disseny
• Història de l’art
• Tècniques d’expressió graficoplàstica
• Volum

Via d’arts escèniques, música i dansa
• Anàlisi musical I i II
• Anatomia aplicada
• Arts escèniques
• Cultura audiovisual
• Història de la música i de la dansa
• Llenguatge i pràctica musical
• Literatura universal
• Literatura catalana
• Literatura castellana

Ciències i tecnologia

• Biologia I i II
• Ciències de la terra i del medi  

ambient I i II
• Dibuix tècnic I i II
• Electrotècnia
• Física I i II
• Matemàtiques I i II
• Química I i II
• Tecnologia industrial I i II

Humanitats i ciències socials

• Economia
• Economia de l’empresa I i II
• Geografia
• Grec I i II
• Història de l’art

Matèries del batxilleratModalitats
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Per tal d’afavorir l’èxit escolar,  
els centres poden flexibilitzar  
la distribució de les matèries  
assignades a cada curs acadèmic,  
de manera que l’alumnat pugui optar 
a cursar les matèries de batxillerat 
en tres cursos i, per tant, amb menys 
càrrega lectiva en cadascun. Aquesta 
és l’organització que s’aplica  
de forma genèrica en el batxillerat 
nocturn.

Flexibilització  
del batxillerat

• Història del món contemporani
• Llatí I i II
• Matemàtiques aplicades  

a les ciències socials I i II
• Literatura universal
• Literatura catalana
• Literatura castellana

Matèries optatives

• Segona llengua estrangera
• Estada a l’empresa
• Psicologia i sociologia

• Matèries d’altres modalitats

• Matèries dissenyades pel centre  
educatiu

L’avaluació és contínua (es valora 
el treball regular, i no la nota  
obtinguda en un examen o un treball 
final) i global (es valora el progrés 
que cada alumne/a ha fet des del  
començament, i no solament el que 
sap fer al final).

Si durant el curs no s’ha pogut  
superar de forma ordinària alguna 
matèria, l’alumnat disposa d’una  
convocatòria extraordinària al final  
del curs.

Pas de curs

Per accedir al segon curs s’ha  
de tenir la valoració positiva de totes 
les matèries cursades (totalment  
o parcial), amb dues excepcions  
com a màxim.

L’alumnat que no passi a segon  
curs ha de romandre un any més  
a primer curs, i l’ha de tornar cursar  
de nou si el nombre de matèries  
suspeses és superior a quatre.

Si l’alumne o alumna suspèn tres  
o quatre matèries a primer curs,  
pot o bé repetir tot el curs o bé  
matricular-se de les matèries  
suspeses.

L’alumnat que en finalitzar el segon 
curs hagi estat avaluat negativament  
en algunes matèries, es podrà  
matricular d’aquestes matèries sense 
necessitat de tornar a cursar les que 
hagi superat.

Avaluació

A més de l’opció tradicional de cursar 
el batxillerat de forma presencial, 
aquests estudis es poden fer  
a distància, per via telemàtica,  
a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
Aquesta opció permet tenir més  
flexibilitat i adaptació a les  
circumstàncies personals, familiars  
i laborals de cada alumne o alumna. 

En aquest batxillerat, que es cursa  
en blocs semestrals, no s’apliquen  
les normes de pas de curs establertes 
de forma general.

Batxillerat a distància
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Per accedir al batxillerat cal satisfer 
algun dels requisits següents:

• estar en possessió del títol  
de graduat o graduada en educació  
secundària obligatòria;

• estar en possessió del títol  
de tècnic o tècnica 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 
o tècnica 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 o graduada en educació  
secundària, al títol de tècnic o tècnica  
o equivalent;

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

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

Accés al batxillerat

L’alumnat que cursi una  
de les modalitats del batxillerat,  
i a més estigui fent algun dels sis 
cursos dels ensenyaments  
professionals de música o dansa  
en un centre oficial, se li pot  
reconèixer, si ho demana,  
les matèries optatives del batxillerat  
i una matèria de modalitat.

A més, per a l’alumnat que cursa  
la modalitat d’arts, via arts  
escèniques, música i dansa, pot  
convalidar determinades matèries 
dels ensenyaments professionals  
de música o dansa.

Els i les alumnes que cursin una  
de les modalitats del batxillerat,  
i a més estiguin fent estudis  
de música o dansa en una escola 
autoritzada, se’ls pot reconèixer,  
si ho demanen i en funció de les 
matèries que cursin, les matèries 
optatives del batxillerat.

L’alumnat que cursi ensenyaments 
professionals de música o dansa pot 
optar a fer només les matèries  
comunes del batxillerat. Obtindrà  
el títol de batxillerat quan superi 
aquestes matèries i finalitzi  
els ensenyaments professionals  
esmentats.

Vinculació amb  
els ensenyaments  
de música i dansa

Després del batxillerat

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

Amb el títol de batxillerat es pot  
accedir a:

• la universitat (un cop aprovades  
les proves d’accés),

• un cicle formatiu de grau superior  
de formació professional específica,  
d’arts plàstiques i disseny  
o d’esports,

• ensenyaments superiors artístics,
• el món laboral.

En els centres específicament  
autoritzats pel Departament 
d’Ensenyament, l’alumnat té  
la possibilitat de cursar  
el currículum mixt, que suposa fer  
un terç de l’horari lectiu del batxillerat 
en llengua francesa i cursar uns  
continguts prescriptius de llengua  
i literatura francesa i d’història  
de França.

L’alumnat que cursi el currículum 
mixt, a més d’obtenir el títol  
de batxillerat si supera totes  
les matèries cursades, obtindrà  
també la titulació de baccalauréat si 
supera una prova externa que  
es desenvolupa íntegrament  
en francès.

Doble titulació 
batxillerat - 
baccalauréat
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Informació general

Els cicles formatius

Els cicles formatius són els  
ensenyaments que preparen per a 
l’exercici d’una determinada  
professió. 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.

Accés

Per accedir a un cicle formatiu  
de grau mitjà cal complir un dels 
requisits següents:

• disposar del títol de graduat  
o graduada en educació secundària,

• disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
• tenir el segon curs de BUP aprovat, 
• superar la prova d’accés als cicles 

formatius de grau mitjà.

Per accedir a un cicle formatiu  
de grau superior cal complir un dels 
requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• haver superat el COU,
• tenir el títol d’FP2, 

• superar la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior.

Sortides professionals

En acabar un cicle de grau mitjà es 
pot accedir a un treball de tècnic  
o tècnica o es pot (si es compleixen 
els requisits establerts):

• cursar un altre cicle formatiu de grau 
mitjà,

• accedir a un cicle formatiu de grau 
superior, si es disposa el títol  
de batxillerat, tenint en compte  
les convalidacions que facilita el fet 
d’haver cursat un cicle formatiu  
de grau mitjà,

• accedir a un cicle formatiu de grau 
superior un cop superada la prova 
d’accés.

En acabar un cicle de grau superior 
es pot accedir a un treball de tècnic  
o tècnica superior o es pot (si es 
compleixen els requisits establerts):

• cursar un altre cicle formatiu de grau 
superior,

• accedir a qualsevol estudi universitari 
oficial de grau.

Alguns crèdits de cicles formatius  
de grau superior són reconeguts com 
a assignatures ja cursades per les 
universitats catalanes. La informació 
sobre el reconeixement de crèdits es 
pot consultar a la web http://www.
xtec.cat/fp
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Activitats físiques i esportives

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural 1.400
• Explotació d’estacions d’esquí  
(adaptació) 1.800

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Animació d’activitats físiques
i esportives 2.000

Administració i gestió

Grau mitjà

Cicle Durada en hores

• Gestió administrativa 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Administració i finances  2.000
• Secretariat 1.300

Agrària

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Jardineria i floristeria 2.000 
• Producció agroecològica 2.000 
• Producció agropecuària 2.000
• Treballs forestals i de conservació  
del medi natural 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Gestió i organització d’empreses
agropecuàries 2.000
• Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics 2.000

Arts gràfiques

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Impressió en arts gràfiques 1.400
• Preimpressió en arts gràfiques 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Disseny i producció editorial 2.000
• Producció en indústries d’arts  
gràfiques 2.000

Cicles formatius  
per famílies professionals

Per obtenir més informació podeu 
consultar:

• el tutor o la tutora del centre  
educatiu,

• el portal edu365.cat  
(http://www.edu365.cat), 

• el web del Departament 
d’Ensenyament (http://www.gencat.
cat/ensenyament), o

• l’Àrea d’Orientació de Formació  
Professional del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 934 006 900).

1. El Departament d’Ensenyament ofereix  
la preparació per a les proves d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà i de grau superior.  
La qualificació obtinguda en el curs es tindrà  
en compte en la qualificació de la prova d’accés.

2. Es convalidaran crèdits optatius de batxillerat  
a l’alumnat que hagi cursat un cicle formatiu  
de grau mitjà.

3. Per a l’alumnat que hagi superat determinats  
cicles formatius, les universitats catalanes  
reconeixeran com a asignatures ja cursades  
els crèdits que s’hagin determinat per a cada  
estudi universitari. La informació sobre el  
reconeixement de crèdits es pot consultar a la web 
http://www.xtec.cat/fp

Accés a la formació professional

Cicles formatius de grau superior

Prova  
d’accés

Cicles formatius de grau mitjà

Batxillerat2

Estudis universitaris3

18 anys

Prova  
d’accés1

Educació 
secundària 
obligatòria

19 anys

17 anys
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Electricitat i electrònica

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Equips electrònics de consum 2.000 
• Instal·lacions de telecomunicacions 2.000
• Instal·lacions elèctriques  
i automàtiques 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Desenvolupament de productes  
electrònics 2.000
• Sistemes de regulació i control  
automàtics 2.000
• Sistemes de telecomunicació  
i informàtics 2.000
• Sistemes electrotècnics  
i automatitzats 2.000

Energia i aigua

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Eficiència energètica i energia solar  
tèrmica 2.000

Fabricació mecànica

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Manteniment i reparació  
de rellotgeria (adaptació) 2.000
• Mecanització 2.000
• Soldadura i caldereria 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Construccions metàl·liques 2.000
• Disseny en fabricació mecànica 2.000
• Òptica d’ullera 2.000
• Programació de la producció  
en fabricació mecànica 2.000

Fusta, moble i suro

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Fabricació a mida i instal·lació  
de fusteria i moble 2.000
• Fusteria i moble 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Desenvolupament de productes  
en fusteria i moble 2.000
• Producció de fusta i moble 2.000

Comerç i màrqueting

Grau mitjà

Cicle Durada en hores

• Comerç 1.400

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Comerç internacional 2.000
• Gestió comercial i màrqueting 1.400
• Gestió comercial i màrqueting  
enològic (adaptació) 1.670
• Gestió del transport 2.000
• Serveis al consumidor 1.400

Edificació i obra civil

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Acabats de construcció 2.000
• Obres de formigó 2.000
• Obres de la construcció 2.000
• Operacions i manteniment  
de maquinària de construcció 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Desenvolupament de projectes  
urbanístics i operacions  
topogràfiques 2.000
• Projectes d’edificació 2.000
• Realització i plans d’obres 1.700
• Sobreestant en l’àmbit de l’obra  
(adaptació) 2.000

Hoteleria i turisme

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Cuina i gastronomia 2.000
• Serveis de restauració 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Agències de viatges i gestió 
d’esdeveniments 2.000
• Animació turística 1.400
• Direcció de cuina 2.000
• Direcció de serveis de restauració 2.000
• Gestió d’allotjaments turístics 2.000
• Guia, informació i assistència  
turístiques 2.000

Imatge i so

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Laboratori d’imatge 1.400

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Imatge 2.000
• Multimèdia interactiva (adaptació) 2.000
• Producció d’audiovisuals, ràdio  
i espectacles 2.000
• Realització d’audiovisuals  
i espectacles 2.000
• So 2.000



Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals

8

Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals

9

Imatge personal

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Caracterització 2.000
• Estètica personal decorativa 1.400
• Perruqueria 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Assessoria d’imatge personal 1.700
• Estètica 2.000

Indústries alimentàries

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Elaboració de productes alimentaris 2.000
• Forneria, pastisseria i confiteria 2.000
• Molineria i indústries cerealistes 1.400
• Olis d’oliva i vins 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Processos i qualitat  
en indústries alimentàries 2.000
• Vitivinicultura 2.000

Informàtica i comunicacions

Grau mitjà

Cicle Durada en hores

• Sistemes microinformàtics i xarxes 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Administració de sistemes  
informàtics en xarxa 2.000
• Desenvolupament d’aplicacions  
multiplataforma 2.000
• Desenvolupament d’aplicacions  
per a webs 2.000

Instal·lació i manteniment

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Instal·lació i manteniment  
electromecànic de maquinària  
i conducció de línies 2.000
• Instal·lacions de producció  
de calor 2.000
• Instal·lacions frigorífiques  
i de climatització 2.000
• Manteniment de maquinària d’obra  
pública, logística i manutenció de  
càrregues i agrícola (adaptació) 2.000
• Manteniment de vaixells d’esbarjo  
i serveis portuaris (adaptació) 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Desenvolupament de projectes 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 2.000
• Manteniment d’equips industrials 2.000
• Manteniment d’instal·lacions  
d’energies renovables (adaptació) 2.000
• Manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids 2.000
• Prevenció de riscos professionals 2.000

Sanitat

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Cures auxiliars d’infermeria 1.400
• Emergències sanitàries 2.000
• Farmàcia i parafarmàcia 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Anatomia patològica i citologia 2.000
• Audiologia protètica 2.000
• Dietètica 2.000
• Documentació sanitària 1.400
• Higiene bucodental 1.400
• Imatge per al diagnòstic 2.000
• Laboratori de diagnòstic clínic 2.000
• Ortesis i pròtesis 2.000
• Pròtesis dentals 2.000
• Radioteràpia 1.700
• Salut ambiental 2.000

Serveis socioculturals  
i a la comunitat

Grau mitjà

Cicle Durada en hores

• Atenció sociosanitària 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Animació sociocultural 1.700
• Educació infantil 2.000
• Integració social 1.700
• Interpretació de la llengua de signes 2.000
• Intervenció sociosanitària (adaptació) 1.700

Maritimopesquera

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Busseig a profunditat mitjana 1.400
• Operació, control i manteniment  
de màquines i instal·lacions del vaixell 2.000
• Operacions de cultiu aqüícola 1.700
• Pesca i transport marítim 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Navegació, pesca i transport  
marítim 2.000
• Producció aqüícola 2.000
• Supervisió i control de màquines  
i instal·lacions del vaixell 2.000

Química

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Laboratori 1.300
• Operacions de fabricació  
de productes farmacèutics 1.400
• Operacions de procés de pasta  
i paper 1.400
• Operacions de transformació  
de plàstics i cautxú 1.400
• Planta química 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Fabricació de productes  
farmacèutics i afins 1.400
• Indústries de procés de pasta  
i paper 1.400
• Laboratori d’anàlisi i de control  
de qualitat 2.000
• Química ambiental 1.400
• Química industrial 2.000
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Tèxtil, confecció i pell

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Confecció i moda 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Patronatge i moda 2.000

Transport i manteniment  
de vehicles

Grau mitjà

Cicles Durada en hores

• Avions amb motor de pistó  
(adaptació) 2.000
• Carrosseria 2.000
• Electromecànica de vehicles  
automòbils 2.000
• Electromecànica de vehicles  
industrials (adaptació) 2.000

Grau superior

Cicles Durada en hores

• Automoció 2.000
• Manteniment aeromecànic 2.000
• Manteniment d’aviònica 2.000
• Vehicles industrials (adaptació) 2.000
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Informació general

Per accedir a un cicle formatiu  
de grau mitjà s’ha de complir  
un dels requisits següents

• disposar del títol de graduat  
o graduada en educació secundària,

• disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
• tenir el segon de BUP aprovat, o
• superar la prova d’accés als cicles 

formatius de grau mitjà.

En acabar un cicle de grau mitjà es 
pot accedir a un treball de tècnic  
o tècnica o es pot

• cursar un altre cicle formatiu de grau 
mitjà,

• accedir a un cicle formatiu de grau 
superior, si es té el títol de batxillerat 
(tenint en compte les convalidacions 
que facilita el fet d’haver cursat  
un cicle formatiu de grau mitjà), o

• accedir a un cicle formatiu de grau 
superior (un cop superada la prova 
d’accés).

Per obtenir més informació,  
podeu consultar

• el tutor o la tutora del centre  
educatiu,

• el portal edu365.cat  
(http://www.edu365.cat), 

• la pàgina web del  
Departament d’Ensenyament  
www.gencat.cat/ensenyament, o

• l’Àrea d’Orientació de Formació  
Professional del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 934 006 900).
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Sumari

 Activitats físiques i esportives
6 Tècnic/a en conducció d’activitats  

fisicoesportives en el medi natural
7 Tècnic/a en explotació d’estacions d’esquí 

(adaptació)
 
 Administració i gestió
8 Tècnic/a en gestió administrativa
 
 Agrària
9 Tècnic/a en jardineria i floristeria
10 Tècnic/a en producció agroecològica
11 Tècnic/a en producció agropecuària
12 Tècnic/a en treballs forestals  

i de conservació del medi natural
 
 Arts gràfiques
13 Tècnic/a en impressió en arts gràfiques
14 Tècnic/a en preimpressió en arts gràfiques

 Comerç i màrqueting
15 Tècnic/a en comerç

 Edificació i obra civil
16 Tècnic/a en acabats de construcció
17 Tècnic/a en obres de formigó
18 Tècnic/a en obres de la construcció
19 Tècnic/a en operacions i manteniment  

de maquinària de construcció

 Electricitat i electrònica
20 Tècnic/a en equips electrònics de consum
21 Tècnic/a en instal·lacions  

de telecomunicacions
22 Tècnic/a en instal·lacions elèctriques 

i automàtiques

 Fabricació mecànica
23 Tècnic/a en manteniment i reparació  

de rellotgeria (adaptació)
24 Tècnic/a en mecanització
25 Tècnic/a en soldadura i caldereria

 Fusta, moble i suro
26 Tècnic/a en fabricació a mida i instal·lació 

de fusteria i moble
27 Tècnic/a en fusteria i moble

 Hoteleria i turisme
28 Tècnic/a en cuina i gastronomia
29 Tècnic/a en serveis de restauració

 Imatge i so
30 Tècnic/a en laboratori d’imatge
 
 Imatge personal
31 Tècnic/a en caracterització
32 Tècnic/a en estètica personal decorativa
33 Tècnic/a en perruqueria

 Indústries alimentàries
34 Tècnic/a en elaboració de productes  

alimentaris
35 Tècnic/a en forneria, pastisseria  

i confiteria
36 Tècnic/a en molineria i indústries  

cerealistes
37 Tècnic/a en olis d’oliva i vins

 Informàtica i comunicacions
38 Tècnic/a en sistemes microinformàtics  

i xarxes

 Instal·lació i manteniment
39 Tècnic/a en instal·lació i manteniment 

electromecànic de maquinària i conducció 
de línies

40 Tècnic/a en instal·lacions de producció  
de calor

41 Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques  
i de climatització

42 Tècnic/a en manteniment de maquinària 
d’obra pública, logística i manutenció  
de càrregues i agrícola (adaptació)

43 Tècnic/a en manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris (adaptació)

 Maritimopesquera
44 Tècnic/a en busseig a profunditat mitjana
45 Tècnic/a en operació, control  

i manteniment de màquines i instal·lacions 
del vaixell

46 Tècnic/a en operacions de cultiu aqüícola
47 Tècnic/a en pesca i transport marítim

 Química
48 Tècnic/a en laboratori
49 Tècnic/a en operacions de fabricació  

de productes farmacèutics
50 Tècnic/a en operacions de procés  

de pasta i paper
51 Tècnic/a en operacions de transformació 

de plàstics i cautxú
52 Tècnic/a en planta química

 Sanitat
53 Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
54 Tècnic/a en emergències sanitàries
55 Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia

 Serveis socioculturals i a la comunitat
56 Tècnic/a en atenció sociosanitària

 Tèxtil, confecció i pell
57 Tècnic/a en confecció i moda

 Transport i manteniment de vehicles
58 Tècnic/a en avions amb motor de pistó 

(adaptació)
59 Tècnic/a en carrosseria
60 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 

automòbils
61 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 

industrials (adaptació)
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Tècnic/a en conducció d’activitats 
fisicoesportives en el medi natural

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Activitats físiques i esportives

Què estudiaràs?

• El medi natural
• Conducció de grups i activitats  

en el medi natural
• Seguretat i supervivència  

a la muntanya
• Conducció de grups en bicicletes
• Conducció de grups a cavall  

i atencions equines bàsiques
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Fonaments de l’activitat física
• Primers auxilis
• Activitats físiques per a persones 

amb discapacitat
• Dinàmica de grups
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Guia de turisme eqüestre
• Guia d’itineraris en bicicleta
• Acompanyador/a de muntanya
• Coordinador/a d’activitats  

de conducció i guiatge a la natura

On treballaràs?

En empreses d’esports d’aventures, 
empreses turístiques (hotels,  
càmpings, albergs, cases de  
colònies), agències de viatges, etc.

Tècnic/a en explotació d’estacions 
d’esquí (adaptació)

Durada dels estudis:
1.800 hores

• 1.400 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Instal·lacions de producció de neu 
artificial 

• Transport per cable 
• Mecanització de màquines trepitjaneu 
• Disseny d’espais i gestió ambiental 
• El medi natural. Nivometeorologia 
• Conducció de grups i activitats  

en el medi natural 
• Seguretat i supervivència en muntanya 
• Conducció de grups en bicicletes 
• Conducció de grups a cavall  

i atencions equines bàsiques 
• Administració, gestió i comercialització 

en la petita empresa
• Fonaments de l’activitat física 
• Primers auxilis 
• Activitats físiques per a persones 

amb discapacitat
• Dinàmica de grups 
• Formació i orientació laboral 
• Síntesi 

De què treballaràs?

• Pister/a socorrista 
• Tècnic/a en conducció 

d’instal·lacions (monocables,  
telecadires desembragables,  
telecabines i cintes transportadores)

• Conductor/a de màquines trepitjaneu; 
maquinista

• Coordinador/a d’activitats a l’aire 
lliure en el sector de la neu

• Tècnic/a en producció de neu  
artificial 

• Guia de turisme eqüestre
• Guia d’itineraris en bicicleta
• Acompanyador/a de muntanya
• Coordinador/a d’activitats  

de conducció i guiatge a la natura

On treballaràs?

En empreses del sector de la neu,  
estacions d’esquí, empreses 
d’esports d’aventura, empreses 
turístiques (hotels, càmpings albergs, 
cases de colònies), agències  
de viatges, etc.
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Administració i gestió

Tècnic/a en gestió administrativa

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 curs acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Comunicació empresarial i atenció  
al client

• Operacions administratives  
de compravenda

• Empresa i administració
• Tractament informàtic  

de la informació
• Tècnica comptable
• Operacions administratives  

de recursos humans
• Tractament de la documentació 

comptable
• Anglès
• Empresa a l’aula 
• Operacions auxiliars de gestió  

de tresoreria
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Auxiliar administratiu/iva
• Ajudant d’oficina
• Auxiliar administratiu/iva  

de cobraments i pagaments
• Administratiu/iva comercial
• Auxiliar administratiu/iva de gestió  

de personal
• Auxiliar administratiu/iva  

de les administracions públiques
• Recepcionista
• Empleat/ada d’atenció al client
• Empleat/ada de tresoreria 
• Empleat/ada en mitjans de pagament 

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites  
empreses, en qualsevol sector 
d’activitat, però particularment  
en el sector dels serveis,  
i en administracions públiques, oferint 
suport administratiu en les tasques 
d’administració i gestió d’empreses  
i institucions i atenent a clients i  
clientes i a la ciutadania.

Agrària

Tècnic/a en jardineria i floristeria

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Fonaments agronòmics
• Taller i equips de tracció
• Infraestructures i instal·lacions agrícoles
• Principis de sanitat vegetal
• Control fitosanitari
• Implantació de jardins i zones verdes
• Manteniment i millora de jardins  

i zones verdes
• Producció de plantes i pans d’herba 

en viver
• Composicions florals i amb plantes
• Establiments de floristeria
• Tècniques de venda en jardineria  

i floristeria
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
• Jardiner/a, en general
• Jardiner/a i cuidador/a de camps 

d’esport
• Treballador/a de parcs urbans  

i de jardins històrics i/o botànics

• Treballador/a qualificat/ada en la 
instal·lació de jardins i zones verdes

• Treballador/a qualificat/ada  
en manteniment i millora de jardins  
i zones verdes

• Treballador/a qualificat/ada d’una  
empresa de jardineria per compte 
propi

• Planterista
• Treballador/a en vivers, en general
• Treballador/a qualificat/ada  

en propagació de plantes en vivers
• Treballador/a qualificat/ada en cultiu 

de plantes en vivers
• Treballador/a especialista en recollida 

de llavors i fruits en alçada
• Treballador/a qualificat/ada  

en producció de llavors
• Empeltador/a
• Treballador/a qualificat/ada en vivers
• Florista per compte propi o aliè
• Oficial/a de floristeria
• Venedor/a de floristeria

On treballaràs?

En empreses públiques i privades,  
dedicades a la instal·lació,  
manteniment i millora de jardins 
d’interior, exterior i zones verdes;  
a la producció de plantes i pans 
d’herba en vivers, i a la creació  
i elaboració de composicions i  
ornamentacions amb flors i plantes. 
També en activitats de  
comercialització i distribució d’aquest 
tipus d’empreses, tant per compte 
propi com aliè.

També s’estarà capacitat per fer  
tractaments plaguicides, segons  
la normativa mediambiental  
i la legislació sobre prevenció  
de riscos laborals.



Formació professional | Grau mitjà

10

Formació professional | Grau mitjà

11

Agrària

Tècnic/a en producció  
agroecològica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Fonaments agronòmics
• Fonaments zootècnics
• Implantació de cultius ecològics
• Taller i equips de tracció
• Infraestructures i instal·lacions  

agrícoles
• Principis de sanitat vegetal
• Producció vegetal ecològica
• Producció ramadera ecològica
• Maneig sanitari de l’agrosistema
• Comercialització de productes 

agroecològics
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

Tècnic/a en producció  
agropecuària

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Fonaments agronòmics 
• Fonaments zootècnics
• Implantació de cultius
• Taller i equips de tracció
• Infraestructures i instal·lacions  

agrícoles
• Principis de sanitat vegetal
• Producció agrícola
• Producció de llet, ous i animals 
• Producció de carn i altres  

produccions ramaderes
• Control fitosanitari
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball 

De què treballaràs?

• Treballador/a qualificat/ada  
per compte aliè en cultius i ramaderia 
ecològica

• Treballador/a qualificat/ada  
per compte propi en cultius  
i ramaderia ecològica

• Agricultor/a ecològic/a
• Criador/a de bestiar ecològic
• Avicultor/a ecològic/a
• Apicultor/a ecològic/a
• Productor/a de llet ecològica
• Productor/a d’ous ecològics
• Planterista ecològic
• Operador/a de maquinària agrícola  

i ramadera

On treballaràs?

En empreses tant públiques com  
privades, per compte aliè o per 
compte propi, dedicades al cultiu  
i/o producció ramadera i ecològica. 
En el sector agropecuari,  
en les activitats productives  
següents: explotacions fruiteres,  
hortícoles i de cultius herbacis 
ecològics; explotacions pecuàries 
ecològiques; empreses de producció 
de plantes per a jardineria ecològica; 
institucions d’investigació  
i experimentació en cultius i en  
producció ramadera ecològica;  
empreses de servei a l’agricultura  
i a la ramaderia ecològica; vivers i 
hortes escolars; empreses  
de certificació de productes  
ecològics, i granges escola i aules  
de natura.

De què treballaràs?

• Treballador/a qualificat/ada  
per compte d’altri en cultius  
i ramaderia

• Treballador/a qualificat/ada  
per compte propi en cultius  
i ramaderia

• Agricultor/a
• Horticultor/a
• Fructicultor/a
• Floricultor/a
• Criador/a de bestiar
• Avicultor/a
• Apicultor/a
• Productor/a de llet
• Productor/a d’ous
• Operador/a de maquinària agrícola  

i ramadera

On treballaràs?

En empreses tant públiques  
com privades, per compte aliè  
o per compte propi, dedicades  
al cultiu i/o producció ramadera.  
En el sector agropecuari, en les  
activitats productives següents:  
explotacions de fructicultura,  
hortícoles i de cultius herbacis; 
explotacions pecuàries, institucions 
d’investigació i experimentació  
en cultius i de producció ramadera; 
empreses de servei a l’agricultura  
i la ramaderia; vivers i hortes  
escolars, i granges escola i aules  
de natura.
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Agrària

Tècnic/a en treballs forestals  
i de conservació del medi natural

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió d’una explotació 
agrària familiar

• Instal·lacions agràries
• Mecanització agrària
• Aprofitaments forestals
• Aprofitaments cinegètics i piscícoles
• Producció de plantes
• Gestió dels recursos forestals
• Defensa de les masses forestals
• Activitats d’ús públic en espais  

naturals
• Agrotecnologia
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Agent forestal
• Agent del medi ambient
• Motoserrista, desbrossador/a  

i repoblador/a
• Planterista

On treballaràs?

En espais naturals, parcs naturals, 
parcs nacionals, empreses de serveis 
de mecanització agrària, empreses 
de protecció i conservació del medi 
natural i explotacions forestals  
de tipus familiar.

Arts gràfiques

Tècnic/a en impressió en arts 
gràfiques

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Muntatge i obtenció de la forma  
impressora

• Primeres matèries en arts gràfiques
• Preparació de màquines d’òfset
• Tiratge en màquina d’òfset
• Impressió en rotogravat i flexografia
• Impressió en serigrafia
• Processos d’arts gràfiques
• Seguretat en les indústries d’arts 

gràfiques
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Muntador/a de formes gràfiques
• Impressor/a i maquinista  

de rotogravat, d’òfset, flexografia  
i serigrafia

On treballaràs?

En empreses d’arts gràfiques  
dedicades a la impressió.
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Tècnic/a en preimpressió en arts 
gràfiques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes informàtics en la  
preimpressió i edició electrònica

• Composició i compaginació de textos
• Preparació i digitalització d’imatges
• Reproducció i tractament d’imatges
• Integració i filmació de textos  

i imatges
• Muntatge i obtenció de la forma  

impressora
• Primeres matèries en arts gràfiques
• Processos d’arts gràfiques
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en tractament de textos
• Preparador/a d’imatges, escanista
• Muntador/a traçador/a
• Passador/a de planxes d’òfset
• Rotogravador/a
• Llançador/a de proves
• Passador/a de planxes de serigrafia, 

de gomes o cautxú de flexografia

On treballaràs?

En empreses d’arts gràfiques, premsa 
i publicitat dedicades al traçament, 
muntatge i obtenció de la forma  
impressora, al tractament i la  
integració de textos i imatges  
i filmació.

Arts gràfiques

Tècnic/a en comerç

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Comerç i màrqueting

Què estudiaràs?

• Operacions d’emmagatzematge
• Tècniques de marxandatge
• Aparadorisme i publicitat en el punt 

de venda
• Tècniques de venda
• Activitats de venda
• Administració i gestió d’un petit  

establiment comercial
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encarregat/ada de botiga
• Dependent/a de botiga
• Representant comercial
• Cap de caixa
• Treballador/a d’atenció al client  

en la venda de productes o serveis
• Emmagatzemador/a

On treballaràs?

En comerços a l’engròs i al detall, 
departaments comercials  
i de magatzem de qualsevol empresa 
industrial, de serveis, immobiliàries, 
etc.
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Edificació i obra civil

Tècnic/a en acabats  
de construcció

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Projectes, amidaments i valoracions
• Organització i control d’obres 

d’acabat
• Revestiments continus conglomerats
• Paviments i enrajolats
• Revestiments en làmines
• Pintures i vernissos
• Plafons prefabricats
• Seguretat en la construcció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Enrajolador/a
• Guixaire
• Empaperador/a
• Tapisser/a
• Emmoquetador/a
• Pintor/a
• Instal·lador/a de terres industrials, 

paviments sintètics i sostres sintètics 
i metàl·lics

• Vidrier/a
• Muntador/a de bastides

On treballaràs?

En edificacions i rehabilitacions 
d’habitatges, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils) i en qualsevol sector  
en què s’efectuïn treballs de pintura  
i decoració.

Tècnic/a en obres de formigó

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Projectes, amidaments i valoracions
• Organització i control d’obres  

de formigó
• Encofrats i estrebats
• Armadures
• Formigó
• Prefabricats estructurals
• Conduccions lineals sense pressió
• Seguretat en la construcció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encofrador/a
• Ferrallista
• Treballador/a de formigó armat
• Muntador/a de bastides
• Col·locador/a de tubs
• Tècnic/a en seguretat i higiene

On treballaràs?

En edificacions i rehabilitacions 
d’habitatges, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis i en obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils).
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Tècnic/a en obres  
de la construcció

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.710 hores en el centre educatiu
• 290 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Projectes, amidaments i valoracions
• Organització i control d’obra
• Obres de fàbrica
• Cobertes i impermeabilitzacions
• Revestiments continus conglomerats
• Construccions lineals sense pressió
• Seguretat en la construcció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Paleta
• Col·locador/a de sostres i cobertes 

en pissarra, teula o asfalt
• Instal·lador/a de material aïllant
• Guixaire
• Muntador/a de bastides
• Col·locador/a de tubs
• Tècnic/a en seguretat i higiene 

d’obres de construcció

On treballaràs?

En edificacions i rehabilitacions 
d’habitatges, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils) i en qualsevol sector que 
calgui l’ajuda del/de la paleta.

Tècnic/a en operacions  
i manteniment de maquinària  
de construcció

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Projectes, amidaments i valoracions
• Organització i control d’obres  

de maquinària de construcció
• Excavacions i demolicions
• Ferms
• Sondatges i perforacions
• Elevació i desplaçament de càrregues
• Seguretat en la construcció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Operador/a d’excavadora i buldòzer
• Operador/a de draga i grua
• Operador/a de muntacàrregues  

i tragella
• Operador/a d’anivelladora,  

compactadora, pavimentadora  
i màquina d’asfaltar

• Operador/a de camió formigonera
• Tècnic/a en presa de mostres
• Tècnic/a en seguretat i higiene  

en obres de construcció

On treballaràs?

En edificacions d’habitatges  
i rehabilitacions, d’edificis industrials, 
comercials de serveis, obra civil  
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils) i en altres sectors  
productius on s’efectuïn moviments 
de terres, fragmentació i extracció 
de roques i minerals, prospeccions 
i sondatges, transport de materials, 
elevació i desplaçament  
de càrregues, etc.

Edificació i obra civil
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Electricitat i electrònica

Tècnic/a en equips electrònics  
de consum

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Instal·lacions de so
• Reparació d’equips de so i alta  

fidelitat
• Instal·lacions de recepció i distribució 

de senyal de TV
• Reparació d’equips d’imatge
• Sistemes electrònics d’informació
• Instal·lacions de telefonia interior  

i transmissió de dades
• Reparació d’equips microinformàtics
• Reparació d’equips telefònics  

i telemàtics
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Electrònica general
• Electrònica digital no programable
• Electrònica digital programable
• Instal·lacions bàsiques
• Qualitat
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a reparador/a d’equips de so  
i HI-FI, receptors de ràdio, TV i equips 
semblants

• Tècnic/a en instal·lacions de so
• Operari/ària antenista de ràdio i TV
• Instal·lador/a i reparador/a d’equips 

telefònics i telemàtics
• Reparador/a d’electrodomèstics
• Reparador/a, ajustador/a 

d’ordinadors i equips auxiliars

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la reparació d’equips de so, televisió 
i vídeo, electrodomèstics, equips 
microinformàtics, execució  
i manteniment d’instal·lacions de  
telefonia i instal·lacions d’antenes  
de TV.

Tècnic/a en instal·lacions  
de telecomunicacions

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores al centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Infraestructures comunes  
de telecomunicació en habitatges  
i edificis

• Instal·lacions domòtiques
• Electrònica aplicada
• Equips de microinformàtica
• Infraestructures de xarxes de dades 

microinformàtiques
• Instal·lacions elèctriques bàsiques
• Instal·lacions de megafonia  

i sonorització
• Circuit tancat de televisió i seguretat 

electrònica
• Instal·lacions de radiocomunicacions
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Instal·lador/a de telecomunicacions 
en edificis d’habitatges

• Instal·lador/a d’antenes
• Instal·lador/a de sistemes  

de seguretat
• Tècnic/a en xarxes locals i telemàtica
• Tècnic/a en instal·lació i manteniment 

de xarxes locals
• Instal·lador/a de telefonia
• Instal·lador/a i muntador/a d’equips 

telefònics i telemàtics
• Tècnic/a en instal·lacions de so
• Instal·lador/a de megafonia
• Instal·lador/a i mantenidor/a  

de sistemes domòtics
• Tècnic/a en instal·lació i manteniment 

d’equips informàtics
• Tècnic/a en muntatge i manteniment 

de sistemes de radiofusió

On treballaràs?

En microempreses i en petites  
i mitjanes empreses, sobretot  
privades, en les àrees de muntatge  
i manteniment d’infraestructures  
de telecomunicacions, instal·lacions 
de circuit tancat de televisió  
i seguretat electrònica, centraletes  
de telefonia i infraestructures de  
xarxes de veu i dades, sonorització  
i megafonia, instal·lacions  
de radiocomunicacions, sistemes 
domòtics i equips informàtics, bé per 
compte propi o aliè.
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Tècnic/a en instal·lacions  
elèctriques i automàtiques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Automatismes industrials
• Electrònica
• Electrotècnia
• Instal·lacions elèctriques interiors
• Instal·lacions de distribució
• Infraestructures comunes  

de telecomunicació en habitatges  
i edificis

• Instal·lacions domòtiques
• Instal·lacions solars fotovoltaiques
• Màquines elèctriques
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Electricista industrial i d’instal·lacions 
elèctriques d’edificis

• Muntador/a de centres de producció 
elèctrica i de quadres elèctrics

• Instal·lador/a de línies elèctriques, 
equips electrònics en edificis, antenes 
i equips telefònics

• Reparador/a d’electrodomèstics
• Electricista de construcció
• Electricista de manteniment
• Instal·lador/a mantenidor/a  

de sistemes domòtics
• Muntador d’instal·lacions d’energia 

solar fotovoltaica

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat  
la producció d’energia elèctrica, 
instal·lacions i reparacions elèctriques 
en edificis, instal·lacions de telefonia,  
antenes i seguretat, instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica,  
construcció de quadres i equips  
electrotècnics i manteniment  
i reparació d’electrodomèstics.

Fabricació mecànicaElectricitat i electrònica

Tècnic/a en manteniment  
i reparació de rellotgeria  
(adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.584 hores en el centre educatiu
• 416 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos de mecanització
• Mecanització per control numèric
• Fabricació per abrasió, electroerosió, 

tall i conformació i processos  
especials

• Fabricació per arrencament de ferritja
• Sistemes automatitzats
• Interpretació i representació gràfica
• Metrologia i assaigs
• Manteniment i reparació de rellotgeria
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Síntesi
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Desenvolupant productes  
de rellotgeria

• En manteniment i reparació  
de productes de rellotgeria

On treballaràs?

En empreses de distribució,  
importació i exportació de productes 
de rellotgeria, tant industrials com 
comercials.
Com a distribuïdor/a i importador/a 
per compte propi.

En gran comerç
En una oficina tècnica (desenvolupant 
productes de rellotgeria); en un servei 
tècnic de manteniment i de reparació 
de producte acabat; en un servei  
comercial (representació d’empresa);
en un servei de fornitures i peces  
de recanvi; en emmagatzematge  
i lliurament de productes a clients.

Petites empreses
En un taller propi o per compte  
d’altri de manteniment i reparació  
de rellotgeria; en un comerç de venda 
i reparació de rellotges.
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Fabricació mecànica

Tècnic/a en mecanització

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos de mecanització
• Mecanització per control numèric
• Fabricació per abrasió, electroerosió, 

tall i conformat i per processos  
especials

• Fabricació per arrencada de ferritja
• Sistemes automatitzats
• Metrologia i assajos
• Interpretació gràfica
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Ajustador/a operari/ària de màquines 
eina

• Polidor/a de metalls i afilador d’eines
• Operador/a de màquines per treballar 

metalls
• Operador/a de màquines eina
• Operador/a de robots industrials
• Treballador/a de la fabricació d’eines, 

mecànic/a i ajustador/a, modelista 
matricer i similar

• Torner/a, fresador/a i mandrinador/a

On treballaràs?

En indústries transformadores  
de metalls relacionades amb  
els subsectors de construcció  
de maquinària i equip mecànic,  
de material i equip elèctric, electrònic  
i òptic i de material de transport  
emmarcat en el sector industrial.

Tècnic/a en soldadura i caldereria

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Interpretació gràfica
• Traçat, tall i conformació
• Mecanització
• Soldadura en atmosfera natural
• Soldadura en atmosfera protegida
• Muntatge
• Metrologia i assajos
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Soldador/a i oxitallador/a
• Calderer/a
• Operador/a de projecció tèrmica
• Muntador/a de canonades  

i estructures metàl·liques
• Reparador/a d’estructures d’acer  

en taller i obra
• Fuster/a del metall

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la fabricació de productes metàl·lics 
estructurals, construcció de grans 
dipòsits i caldereria grossa,  
estructures associades  
a la construcció de maquinària, 
construcció de carrosseria, remolcs 
i bolquets, construcció i reparació 
naval, de material ferroviari, aeronaus, 
bicicletes, motocicletes, etc., i tallers 
mecànics independents.
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Fusta, moble i suro

Tècnic/a en fabricació a mida  
i instal·lació de fusteria i moble

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Definició de solucions en fusteria  
i moble a mida

• Operacions bàsiques  
de mecanització en fusteria i moble  
a mida

• Fabricació a mida en fusteria i moble
• Acabament en fusteria i moble a mida
• Instal·lació en fusteria i moble a mida
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Materials i productes en indústries  

de la fusta
• Seguretat en la indústria de la fusta  

i el moble
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Fuster/a
• Fuster/a de mobles a mida, mobles 

de cuina i bany
• Instal·lador/a de parquets  

i revestiments
• Instal·lador/a de portes, finestres, 

escales i baranes
• Muntador/a d’estructures de fusta

On treballaràs?

En fusteries, tallers i botigues 
d’instal·lació de mobles, parquets, 
portes i finestres i tallers de decoració 
i interiorisme.

Tècnic/a en fusteria i moble

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Materials en fusteria i moble
• Solucions constructives
• Operacions bàsiques de fusteria
• Operacions bàsiques de mobiliari
• Control de magatzem
• Documentació tècnica
• Mecanització de la fusta i derivats
• Mecanització per control numèric  

en fusteria i moble
• Muntatge de fusteria i moble
• Acabats en fusteria i moble
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Operador/a de màquines fixes  
per fabricar productes de fusta

• Operador/a de premses
• Operador/a de banc d’armar 
• Muntador/a acoblador/a d’elements 

de fusteria
• Envernissador/a i lacador/a
• Responsable de secció d’acabats 

On treballaràs?

En indústries dedicades  
a la fabricació i al muntatge  
de mobiliari i d’elements de fusteria  
i en l’aplicació de productes d’acabat. 
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Hoteleria i turisme

Tècnic/a en cuina i gastronomia

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Ofertes gastronòmiques
• Preelaboració i conservació 

d’aliments
• Tècniques culinàries
• Processos bàsics de pastisseria  

i rebosteria
• Productes culinaris
• Postres per a la restauració
• Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cuiner/a
• Cap de partida
• Empleat/ada d’economat d’unitats  

de producció i servei d’aliments  
i begudes

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites empreses, 
principalment del sector d’hostaleria, 
i també per compte propi en petits 
establiments del subsector  
de la restauració.

Tècnic/a en serveis de restauració

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Operacions bàsiques en bar i cafeteria
• Operacions bàsiques en restaurant
• Serveis en bar i cafeteria
• Serveis en restaurant i esdeveniments 

especials
• El vi i el seu servei
• Ofertes gastronòmiques
• Tècniques de comunicació  

en restauració
• Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments
• Anglès
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cambrer/a de bar i cafeteria  
o restaurant

• Empleat/ada d’economat d’unitats  
de producció i servei d’aliments  
i begudes

• Bàrman
• Sommelier
• Auxiliar de serveis en mitjans  

de transport

On treballaràs?

En restaurants, bars i cafeteries  
i empreses de menjars preparats.
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Tècnic/a en laboratori d’imatge

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Imatge i so

Què estudiaràs?

• Revelatge de suports fotosensibles
• Positivació, ampliació i acabaments
• Tractament d’imatges fotogràfiques 

per procediments digitals
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Processos d’imatge fotogràfica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en laboratori fotogràfic  
i cinematogràfic

• Tècnic/a en tractament digital 
d’imatges fotogràfiques

On treballaràs?

En empreses que tenen per activitat 
el tractament de material fotogràfic  
i cinematogràfic i el tractament digital 
d’imatges.

Imatge personal

Tècnic/a en caracterització

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.700 hores en el centre educatiu
• 300 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Disseny de personatges i organització 
del treball

• Fabricació de pròtesis per  
a la caracterització

• Postisseria
• Maquillatge de caracterització
• Maquillatge amb efectes especials
• Transformacions dels cabells per  

a la caracterització
• Administració, gestió i  

comercialització de la petita empresa
• Materials i productes per  

a la caracterització
• Processos audiovisuals i espectacles
• Anatomofisiologia aplicada  

a la caracterització
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Maquillador/a d’efectes especials
• Caracteritzador/a de personatges
• Fabricació de postissos i d’elements 

per a la caracterització

On treballaràs?

En televisió, teatre, cinema, publicitat, 
etc.
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Tècnic/a en estètica personal  
decorativa

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Depilació mecànica i tècniques  
complementàries

• Higiene facial i corporal
• Neteja, desinfecció i esterilització
• Maquillatge
• Escultura d’ungles i estètica de mans 

i peus
• Promoció i venda de productes  

i serveis en l’àmbit de l’estètica  
personal

• Administració, gestió i  
comercialització en la petita empresa

• Anatomia i fisiologia humanes  
bàsiques

• Cosmetologia aplicada a l’estètica 
decorativa

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Esteticista
• Maquillador/a
• Representant de laboratoris i firmes 

comercials
• Especialista en manicura i pròtesis 

d’ungles
• Conseller/a de bellesa

On treballaràs?

En establiments de bellesa, hospitals, 
centres geriàtrics, empreses  
de serveis funenaris i clíniques de 
medicina estètica.

Imatge personal

Tècnic/a en perruqueria

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.700 hores en el centre educatiu
• 300 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Direcció tecnicoartística
• Tractaments capil·lars
• Higiene capil·lar
• Neteja, desinfecció i esterilització
• Canvis de color en els cabells
• La tallada dels cabells i les tècniques 

complementàries
• Canvis de forma permanent  

en els cabells
• Canvis temporals de la forma  

dels cabells
• Pentinats i recollits
• Confecció i adaptació de perruques, 

postissos i extensions dels cabells
• Tècniques bàsiques de manicura  

i pedicura
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Anatomia i fisiologia humanes  

bàsiques
• Cosmetologia aplicada  

a la perruqueria
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Perruquer/a
• Estilista

On treballaràs?

En perruqueries, departaments  
de perruqueria de televisions, teatres, 
cinema, hospitals, residències  
geriàtriques, passarel·les de moda, 
serveis funeraris, etc.
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Indústries alimentàries

Tècnic/a en elaboració  
de productes alimentaris

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Matèries primeres i productes  
alimentaris

• Operacions unitàries  
de condicionament de matèries 
primeres

• Tractaments de transformació  
i conservació

• Processament de productes  
alimentaris

• Principis de manteniment  
electromecànic 

• Processos tecnològics en la indústria 
alimentària

• Venda i comercialització de productes 
alimentaris

• Operacions i control de magatzem  
en la indústria alimentària

• Seguretat i higiene en la manipulació 
d’aliments

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Elaborador/a de productes  
alimentaris

• Operador/a de màquines i equips  
per al tractament i elaboració  
de productes alimentaris

• Operador/a i controlador/a de línies 
d’envasament i embalatge 

• Recepcionista i magatzemista
• Abastador/a de matèries primeres  

i materials a les línies de producció
• Operador/a de dosificadors
• Supervisor/a de línia 

On treballaràs?

En petites, mitjanes o grans  
empreses, tant en l’àmbit tecnològic 
com en l’organitzatiu, com a  
treballadors i treballadores  
per compte d’altri que s’integren  
en un equip de treball amb persones  
del mateix o inferior nivell  
de qualificació, desenvolupant  
tasques individuals i en grup  
en les àrees funcionals de recepció 
de matèries primeres i materials,  
preparació i operació d’equips  
de producció i emmagatzematge  
i expedició de productes acabats. 

En general, són treballadors  
i treballadores que orgànicament 
depenen d’un comandament  
intermedi. En les petites empreses  
o en les empreses en què les  
operacions manuals encara tinguin 
rellevància, poden exercir funcions  
de supervisió d’operaris i operàries  
i dependre directament de la persona 
responsable de producció.

Tècnic/a en forneria, pastisseria  
i confiteria

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Matèries primeres i processos  
en forneria, pastisseria i rebosteria

• Elaboracions de forneria i brioixeria
• Processos bàsics de pastisseria  

i rebosteria
• Elaboracions de confiteria i altres 

especialitats
• Postres per a la restauració
• Productes d’obrador
• Operacions i control de magatzem  

en la indústria alimentària
• Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments
• Presentació i venda de productes  

de forneria i pastisseria
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Forner/a
• Elaborador/a de brioixeria
• Elaborador/a de masses i bases  

de pizza
• Pastisser/a
• Elaborador/a i decorador/a  

de pastissos
• Confiter/a
• Reboster/a
• Torronaire
• Elaborador de caramels i dolços

On treballaràs?

En la indústria alimentària (fabricació 
de pa, gelateria, pastisseria,  
confiteria, etc.).



Formació professional | Grau mitjà

36

Formació professional | Grau mitjà

37

Indústries alimentàries

Tècnic/a en molineria i indústries 
cerealistes

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Operacions i control de magatzem
• Molineria
• Operacions d’elaboració i tractament 

de derivats de grans, farines  
i sèmoles

• Envasament i embalatge
• Higiene en la indústria alimentària
• Seguretat en la indústria alimentària
• Primeres matèries, productes  

i processos en la indústria molinera i 
cerealista

• Sistemes de control i auxiliars  
dels processos

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Moliner/a de cereals
• Elaborador/a de pinsos
• Torrador/a elaborador/a de cafè
• Elaborador/a de pastes alimentàries, 

aperitius i llaminadures

On treballaràs?

En indústries de fabricació  
de molineria (cereals i farines),  
elaboració de cafè i altres productes 
alimentaris (pastes, aperitius, etc.).

Tècnic/a en olis d’oliva i vins

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Matèries primeres i productes  
en la indústria oliera, vinícola i d’altres 
begudes

• Extracció d’olis d’oliva
• Elaboració de vins
• Principis de manteniment  

electromecànic
• Condicionament d’olis d’oliva
• Elaboració d’altres begudes  

i derivats
• Anàlisi sensorial
• Venda i comercialització de productes 

alimentaris
• Operacions i control de magatzem  

en la indústria alimentària
• Seguretat i higiene en la manipulació 

d’aliments
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Elaborador/a d’oli
• Elaborador/a de begudes  

no alcohòliques i carbòniques
• Operador/a en la fabricació  

de greixos
• Elaborador/a de vins, caves, sidra  

i altres begudes i derivats
• Mestre/a d’almàssera, d’extractora  

i de refinat d’olis d’oliva
• Operador/a de secció  

d’embotellament i/o envasat
• Auxiliar de laboratori en almàsseres  

i cellers
• Auxiliar de control de qualitat  

en almàsseres i cellers
• Comercial d’almàsseres i de cellers

On treballaràs?

En indústries de fabricació d’olis, 
greixos, sucs i altres derivats  
del sucre, cafè, etc. En indústries 
vinícoles i d’elaboració de begudes 
alcohòliques i no alcohòliques.
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Informàtica i comunicacions

Tècnic/a en sistemes  
microinformàtics i xarxes

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Muntatge i manteniment d’equips
• Sistemes operatius monolloc
• Aplicacions ofimàtiques
• Sistemes operatius en xarxa
• Xarxes locals
• Seguretat informàtica
• Serveis en xarxa
• Aplicacions web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa empresarial
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tènic/a instal·lació i reparació 
d’equips informàtics

• Tècnic/a en manteniment de sistemes 
informàtics en entorns monousuari  
i multiusuari

• Tècnic/a en manteniment de serveis 
d’Internet

• Tècnic/a en suport informàtic
• Tècnic/a en xarxes de dades
• Tècnic/a en vendes de TIC  

per a sectors industrials
• Reparador/a de perifèrics  

de sistemes microinformàtics
• Comercial de microinformàtica
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de sistemes

On treballaràs?

En empreses de sectors d’activitat 
econòmica diversos,  
en el departament d’informàtica  
o de processament de dades,  
departament tècnic, etc.;  
en empreses proveïdores  
o distribuïdores de serveis  
informàtics, en el sector de serveis  
a les empreses, i en empreses  
proveïdores de serveis d’Internet.

Instal·lació i manteniment

Tècnic/a en instal·lació  
i manteniment electromecànic  
de maquinària i conducció de línies

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Muntatge i manteniment mecànic
• Muntatge i manteniment elèctric
• Conducció i manteniment de línies 

automatitzades
• Qualitat en el muntatge i procés
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Representació gràfica i verificació 

d’elements mecànics
• Tècniques de mecanització i unió
• Electrotècnia
• Automatismes elèctrics, pneumàtics  

i hidràulics
• Seguretat en el muntatge i el  

manteniment d’equips i instal·lacions
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Mecànic/a de manteniment
• Electricista
• Electromecànic/a de manteniment
• Muntador/a industrial
• Conductor/a i mantenidor/a de línia 

automatitzada

On treballaràs?

En indústries metal·lúrgiques  
i de fabricació de productes 
metàl·lics, indústries de la  
construcció de maquinària i equips 
mecànics, construcció i muntatge  
de vehicles automòbils, indústria 
tèxtil, edició i arts gràfiques, etc.
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Tècnic/a en instal·lacions  
de producció de calor

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Màquines i equips tèrmics
• Tècniques de muntatge 

d’instal·lacions
• Instal·lacions elèctriques  

i automatismes
• Configuració d’instal·lacions  

calorífiques
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions calorífiques
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions d’aigua
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions d’energia solar
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions de gas i combustibles 
líquids

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

Tècnic/a en instal·lacions  
frigorífiques i de climatització

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics
 

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Màquines i equips tèrmics
• Tècniques de muntatge 

d’instal·lacions
• Instal·lacions elèctriques  

i d’automatismes
• Configuració d’instal·lacions de fred  

i de climatització
• Muntatge i manteniment d’equips  

de refrigeració comercial
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions frigorífiques industrials
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions de climatització,  
ventilació i extracció

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

Instal·lació i manteniment

De què treballaràs?

• Instal·lador/a frigorista  
en instal·lacions comercials

• Instal·lador/a i mantenidor/a d’equips 
de producció de calor

• Instal·lador/a i mantenidor/a 
d’instal·lacions de calefacció i d’aigua 
calenta corrent

• Instal·lador/a i mantenidor/a 
d’instal·lacions solars tèrmiques

• Instal·lador/a i mantenidor/a 
d’instal·lacions d’aigua

• Instal·lador/a i mantenidor/a 
d’instal·lacions de gas i combustibles 
líquids

On treballaràs?
 
 En indústries de muntatge  

i manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids, relacionades 
amb els subsectors de la calefacció, 
les instal·lacions solars tèrmiques  
per a la producció d’aigua calenta  
sanitària i gasos, en el sector  
industrial i d’edificació i obra civil.

De què treballaràs?

• Instal·lador/a frigorista  
en instal·lacions comercials

• Mantenidor/a frigorista  
en instal·lacions comercials

• Instal·lador/a frigorista en processos 
industrials

• Mantenidor frigorista en processos 
industrials

• Instal·lador/a i muntador/a d’equips 
de climatització, ventilació i extracció, 
xarxes de distribució i equips  
terminals

• Mantenidor/a i reparador/a d’equips 
de climatització, ventilació i extracció, 
xarxes de distribució i equips  
terminals

On treballaràs?

 En empreses de muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids, relacionades 
amb els subsectors del fred  
comercial, del fred industrial  
i de la climatització, tant al sector de 
l’edificació i l’obra civil com  
en el sector industrial.
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Tècnic/a en manteniment  
de maquinària d’obra pública,  
logística i manutenció de càrregues 
i agrícola (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.750 hores en el centre educatiu
• 250 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Muntatge i manteniment mecànic
• Muntatge i manteniment elèctric
• Conducció i manteniment de línies 

automatitzades
• Qualitat en el muntatge i procés
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Representació gràfica i verificació 

d’elements mecànics  
• Tècniques de mecanització i unió
• Electrotècnia
• Automatismes elèctrics, pneumàtics  

i hidràulics
• Seguretat en el muntatge  

i manteniment d’equips i instal·lacions
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi
• Motors dièsel
• Sistemes, components i funcions  

de màquines

De què treballaràs?

• Reparador/a mantenidor/a i tècnic/a 
de serveis postvenda de maquinària 
d’obra pública, logística i manutenció 
de càrregues i agrícola

On treballaràs?

En serveis de manteniment  
i reparació i serveis postvenda  
de maquinària d’obra pública,  
logística i manutenció de càrregues  
i agrícola.

Instal·lació i manteniment

Tècnic/a en manteniment  
de vaixells d’esbarjo i serveis  
portuaris (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.790 hores en el centre educatiu
• 210 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Muntatge i manteniment mecànic 
• Muntatge i manteniment elèctric
• Conducció i manteniment de línies 

automatitzades
• Qualitat en el muntatge i procés
• Administració, gestió  

i comercialització en la petita  
empresa

• Representació gràfica i verificació 
d’elements mecànics

• Tècniques de mecanització i unió
• Electrotècnia
• Automatismes elèctrics, pneumàtics 

i hidràulics
• Seguretat en el muntatge i  

manteniment d’equips i instal·lacions
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

• Fusteria de ribera
• Materials compostos
• Tractament i protecció de superfícies
• Veles, lones i eixàrcia
• Motors, propulsors i govern
• Sistemes auxiliars, de seguretat  

i confort
• Sistemes d’ajut a la navegació

De què treballaràs?

• Reparador/a i mantenidor/a  
d’elements estructurals, 
d’instal·lacions, de maquinària  
i els seus automatismes de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris

On treballaràs?

En serveis de manteniment de vaixells 
d’esbarjo i serveis portuaris, serveis 
de postvenda de maquinària i equips 
instal·lats en vaixells d’esbarjo  
i serveis portuaris.
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Tècnic/a en busseig a profunditat 
mitjana

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Maritimopesquera

Què estudiaràs?

• Immersió a profunditat mitjana
• Procediments de tall i soldadura 

subaquàtics
• Obres hidràuliques i explosius
• Inspeccions subaquàtiques
• Treballs subaquàtics de reparació  

a flor d’aigua i reflotacions
• Govern d’embarcacions de servei
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Fisiopatologia del busseig  

i assistència sanitària d’urgència  
a bussejadors

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Bussejador/a
• Soldador/a subaquàtic/a
• Operador/a especialista en obres  

hidràuliques, explosius submarins 
(noves obres d’execució  
i manteniment i revisions bàsiques 
d’instal·lacions)

• Operador/a especialista  
en reportatges gràfics

• Agafador/a de mostres

On treballaràs?

En els sectors de la pesca, biologia  
i arqueologia submarines, naval  
(reparacions elementals en l’obra viva, 
reflotacions elementals,  
taponaments simples de vies d’aigua)  
i construccions hidràuliques (preses  
i pantans, embassaments, rius).

Tècnic/a en operació, control  
i manteniment de màquines  
i instal·lacions del vaixell

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 740 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Estructura del vaixell
• Operació i manteniment del motor 

principal i màquines auxiliars
• Instal·lacions i màquines elèctriques
• Automatització: regulació i control
• Operació i manteniment dels  

sistemes frigorífics i de producció
• Operacions de manteniment correctiu 

amb reconstrucció d’elements
• Manteniment de l’obra viva i elements 

submergits
• Seguretat en el treball a bord
• Situacions d’emergència  

i supervivència en la mar
• Sanitat i primers auxilis en la mar
• Llengua estrangera
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cap de les instal·lacions  
i manteniment de màquines  
d’un vaixell

• Oficial/a de màquines
• Inspector/a d’empresa pesquera

On treballaràs?

En vaixells amb o sense instal·lacions  
automatitzades, mitjans de càrrega  
i estiba i extracció i processament  
per a qualsevol tipus de vaixell.
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Tècnic/a en operacions de cultiu 
aqüícola

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 740 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Condicionament i manteniment 
d’instal·lacions i equips de cultiu

• Govern d’embarcacions auxiliars  
de cultiu i serveis

• Iniciació al busseig
• Tècniques de cultiu de mol·luscs
• Tècniques de cultiu de crustacis
• Tècniques de cultiu de peixos
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Tècniques de cultius auxiliars
• El medi físic en l’aqüicultura
• Manteniment i control de paràmetres  

i condicions de cultiu
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Piscicultor/a
• Aqüicultor/a d’engreix de peixos,  

de crustacis i de mol·luscs
• Auxiliar de criador/a
• Mariscador/a

On treballaràs?

En parcs de cultiu, piscifactories  
d’aigua dolça, vivers i gàbies 
d’engreix, criadors i granges marines.

Maritimopesquera

Tècnic/a en pesca i transport  
marítim

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 740 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Administració del vaixell
• Estabilitat i maniobra del vaixell
• Navegació i comunicacions del vaixell
• Pesca: extracció i conservació
• Seguretat en el treball a bord
• Situacions d’emergència  

i supervivència en el mar
• Sanitat i primers auxilis en el mar
• Automatització: regulació i control
• Llengua estrangera
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Patró/ona de pesca costanera  
i de litoral

• Col·laborador/a amb l’armador/a en 
tasques d’inspecció d’embarcacions  
i valoració de rendiments pesquers  
en empreses

• Oficial/a de pont

On treballaràs?

En transports marítims, pesca  
de litoral, d’altura i gran altura,  
navegació de cabotatge i gran  
cabotatge.
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Química

Tècnic/a en laboratori

Durada dels estudis:
1.300 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 340 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Operacions bàsiques de laboratori
• Assajos físics i fisicoquímics
• Química bàsica
• Química analítica clàssica
• Química analítica instrumental
• Proves microbiològiques
• Informació i seguretat en el laboratori
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Auxiliar de laboratori
• Analista

On treballaràs?

En laboratoris de plantes  
de tractament d’aigües, laboratoris 
d’investigació i desenvolupament, 
laboratoris de control de qualitat  
i plantes pilot.

Tècnic/a en operacions  
de fabricació de productes  
farmacèutics

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Química aplicada
• Serveis auxiliars del procés químic
• Operacions del procés farmacèutic
• Dosificació i condicionament  

de productes farmacèutics
• Organització, seguretat i ambient 

químic
• Instrumentació i control de processos 

químics
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en fabricació de productes 
farmacèutics

• Operador/a de control de qualitat

On treballaràs?

En indústries de fabricació  
de productes farmacèutics,  
fabricació de colorants, fabricació  
de plaguicides, fabricació d’olis  
essencials i substàncies  
aromàtiques, fabricació de sabons  
i altres productes de perfumeria i  
cosmètics i de la indústria 
d’alimentació.
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Tècnic/a en operacions de procés 
de pasta i paper

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Serveis auxiliars del procés químic
• Fabricació de pastes cel·lulòsiques
• Fabricació de paper i cartró
• Instrumentació i control de processos 

químics
• Organització, seguretat i ambient 

químic
• Química aplicada
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en fabricació de pasta,  
paper i cartró

• Operador/a d’equips de pasta i paper

On treballaràs?

En indústries de fabricació de pastes 
papereres, fabricació i tractament del 
paper i cartró (envasos, embalatges, 
articles de papereria, etc.).

Química

Tècnic/a en operacions  
de transformació de plàstics  
i cautxú

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Materials polimèrics i les seves  
mescles

• Instal·lacions de transformació
• Transformació i emmotllament  

de plàstics
• Transformació i vulcanització 

d’elastòmers
• Acabaments d’articles de plàstics  

i cautxú
• Qualitat
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Elaborador/a, transformador/a  
i manipulador/a de plàstics i cautxú

• Tècnic/a en injecció de plàstics
• Preparador/a de mescles
• Maquinista de reactors
• Oficial/a d’extrusora i calandra
• Conductor/a de línies de  

transformació de plàstics i cautxú

On treballaràs?

En indústries de producció  
de materials i articles de plàstics  
i cautxú.



Formació professional | Grau mitjà

52

Formació professional | Grau mitjà

53

Tècnic/a en planta química

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Paràmetres químics
• Operacions unitàries en planta  

química
• Operacions de reacció en planta 

química
• Control de processos químics  

industrials
• Operacions de generació  

i transferència d’energia en procés 
químic

• Transport de materials en la indústria 
química

• Tractament d’aigües
• Principis de manteniment  

electromecànic
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Operador/a conductor/a d’equips  
de planta química

• Operador/a conductor/a de calderes  
i forns

• Operador/a conductor/a de mescles

On treballaràs?

En indústries químiques de diferents 
sectors (refinament de petroli,  
petroquímica, gasos, pintures, olis, 
etc.).

Química Sanitat

Tècnic/a en cures auxiliars 
d’infermeria

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Operacions administratives  
i documentació sanitària

• L’ésser humà davant la malaltia
• Benestar del/de la pacient:  

necessitats d’higiene, repòs  
i moviment

• Cures bàsiques d’infermeria  
aplicades a les necessitats de l’ésser 
humà

• Primers auxilis
• Higiene del medi hospitalari i neteja 

de material
• Suport psicològic al pacient/client
• Educació per a la salut
• Tècniques d’ajuda  

odontològica i estomatològica
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a auxiliar d’infermeria
• Tècnic/a auxiliar d’atenció primària
• Tècnic/a d’atenció domiciliària
• Tècnic/a auxiliar d’unitats especials  

i salut mental

On treballaràs?

En hospitals, consultes mèdiques, 
clíniques dentals, centres geriàtrics, 
centres de salut mental, centres  
de balneoteràpia, centres o hospitals  
de dia i unitats d’atenció  
sociosanitària d’entitats públiques  
o privades.
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Tècnic/a en emergències sanitàries

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Manteniment mecànic preventiu  
del vehicle

• Logística sanitària en emergències
• Dotació sanitària
• Atenció sanitària inicial en situacions 

d’emergència
• Atenció sanitària especial  

en situacions d’emergència
• Evacuació i trasllat de pacients
• Suport psicològic en situacions 

d’emergència
• Plans d’emergències i dispositius  

de riscos previsibles
• Teleemergències
• Anatomofisiologia i patologia  

bàsiques
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en transport sanitari
• Tècnic/a en emergències sanitàries
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de centres  

de coordinació d’urgències  
i emergències

On treballaràs?

En el sector sanitari públic o privat, 
relacionat amb el trasllat de pacients 
o víctimes i la prestació d’atenció 
sanitària i psicològica inicial,  
amb la col·laboració en la preparació  
i desenvolupament de la logística  
sanitària davant emergències 
col·lectives o catàstrofes.

Sanitat

Tècnic/a en farmàcia  
i parafarmàcia

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Disposició i venda de productes
• Oficina de farmàcia
• Dispensació de productes  

farmacèutics
• Dispensació de productes  

parafarmacèutics
• Operacions bàsiques de laboratori
• Formulació magistral
• Promoció de la salut
• Primers auxilis
• Anatomofisiologia i patologia  

bàsiques
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en farmàcia
• Tècnic/a auxiliar en farmàcia
• Tècnic/a en magatzem  

de medicaments
• Tècnic/a en farmàcia hospitalària
• Tècnic/a en establiments  

de parafarmàcia

On treballaràs?

En hospitals, farmàcies i establiments 
de parafarmàcia.
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Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic/a en atenció sociosanitària

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.580 hores en el centre educatiu
• 420 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Planificació i control de les  
intervencions

• Atenció sanitària
• Higiene
• Atenció i suport psicosocial
• Intervenció educativa
• Oci i temps de lleure de col·lectius 

específics
• Suport domiciliari
• Alimentació i nutrició familiar
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Necessitats físiques i psicosocials  

de col·lectius específics
• Comunicació alternativa
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Governant/a o responsable de planta 
en les institucions residencials

• Cuidador/a de persones grans, 
persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial en les diferents 
institucions

• Tècnic/a d’atenció domiciliària

On treballaràs?

En centres residencials de persones 
grans o amb discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials, en pisos 
tutelats, centres de dia, centres de 
rehabilitació, centres d’oci i temps  
de lleure, centres d’inserció  
ocupacional de persones amb  
discapacitat, serveis d’atenció  
a domicili i domicilis particulars.

Tèxtil, confecció i pell

Tècnic/a en confecció i moda

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Moda i tendències
• Patrons
• Principis de manteniment  

electromecànic
• Matèries tèxtils i pell
• Tall de materials
• Confecció a mida
• Confecció industrial
• Acabats en confecció
• Informació i atenció al client
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Confeccionista
• Ajudant/a de sastreria i modisteria
• Especialista en confecció
• Oficial/a de confecció
• Tallador/a de roba i d’articles tèxtils
• Operador/a de màquines industrials 

de cosir i brodar
• Cosidor/a i lligador/a
• Marcador/a i tallador/a de peces  

i articles en tèxtil i pell
• Planxador/a acabador/a
• Operador/a de màquines d’acabat

On treballaràs?

En la indústria tèxtil i tallers  
de confecció a mida per a la llar,  
usos industrials, esportius i de vestir.
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Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a en avions amb motor  
de pistó (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.592 hores en el centre educatiu
• 408 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Motors de pistó
• Sistemes auxiliars del motor
• Circuits de fluids, suspensió i direcció
• Sistemes de transmissió i frenada
• Circuits electrotècnics bàsics,  

sistemes de càrrega i engegada
• Circuits elèctrics auxiliars
• Sistemes de seguretat i confort
• Administració, gestió  

i comercialització en la petita  
empresa

• Tècniques de mecanització
• Seguretat en el manteniment
• Constitució i navegació de les  

aeronaus
• Legislació aeronàutica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

De què treballaràs?

• Tècnic/a de manteniment de motors 
de pistó i dels seus sistemes auxiliars

• Tècnic/a de manteniment de sistemes 
elèctrics de les aeronaus

• Tècnic/a de manteniment de sistemes 
de seguretat i confort

• Tècnic/a de manteniment de sistemes 
de frens de direcció i aterratge

• En l’administració, gestió  
i comercialització d’una petita  
empresa o taller

On treballaràs?

En empreses de manteniment 
d’avions amb motor de pistó  
i ultralleugers en hangar i taller.

Tècnic/a en carrosseria

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Elements amovibles
• Elements metàl·lics i sintètics
• Elements fixos
• Preparació de superfícies
• Elements estructurals del vehicle
• Embelliment de superfícies
• Mecanització bàsica
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Planxista i reparador/a  
de carrosseries d’automòbils i d’altres 
tipus de vehicles

• Instal·lador/a de llunes i muntador/a 
d’accessoris

• Pintor/a de carrosseries d’automòbils 
i d’altres tipus de vehicles

On treballaràs?

En tallers de reparació  
i construcció de carrosseries 
d’automòbils, maquinària agrícola, 
motocicletes, material ferroviari  
i aeronaus.
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Tècnic/a en electromecànica  
de vehicles automòbils

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Motors 
• Sistemes auxiliars del motor
• Circuits de fluids, suspensió i direcció
• Sistemes de transmissió i frenada
• Sistemes de càrrega i engegada
• Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
• Sistemes de seguretat i confortabilitat
• Mecanització bàsica
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Electricista de vehicles 
• Electricista de manteniment  

i reparació en automoció
• Mecànic/a d’automòbils
• Electricista d’automòbils
• Electromecànic/a d’automòbils
• Mecànic/a de motors i sistemes  

auxiliars d’automòbils i motocicletes

• Reparador/a de sistemes pneumàtics 
i hidràulics

• Reparador/a de sistemes  
de transmissió i frens 

• Reparador/a de sistemes de direcció  
i suspensió

• Operari/ària d’ITV
• Instal·lador/a d’accessoris a vehicles
• Operari/ària d’empreses dedicades  

a la fabricació de recanvis
• Electromecànic/a de motocicletes
• Venedor/a i distribuïdor/a de recanvis 

i d’equips de diagnosi

On treballaràs?

En el sector de la construcció  
i manteniment de vehicles,  
en els subsectors d’automòbils,  
motocicletes i vehicles pesants.
En empreses de lloguer de vehicles, 
serveis públics, transport  
de passatgers i mercaderies.
En empreses de fabricació  
de vehicles i de components per a 
l’automòbil.
En empreses dedicades  
a la inspecció tècnica de vehicles.
En empreses dedicades  
a la fabricació, venda  
i comercialització d’equips de  
comprovació, diagnosi i recanvis  
de vehicles.
En empreses ubicades en altres 
sectors productius que facin treballs 
de manteniment d’electromecànica 
(grups d’electrògens, cintes  
transportadores mogudes amb motor 
d’explosió, entre d’altres).

Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a en electromecànica  
de vehicles industrials (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.631 hores en el centre educatiu
• 369 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Motors
• Sistemes auxiliars del motor
• Circuits de fluids, suspensió i direcció
• Sistemes de transmissió i frenada
• Circuits electrotècnics bàsics,  

sistemes de càrrega i engegada  
del vehicle industrial

• Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 
industrial

• Sistemes de seguretat i confort
• Administració, gestió  

i comercialització en la petita  
empresa

• Tècniques de mecanització
• Seguretat en el manteniment  

de vehicles industrials
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

De què treballaràs?

• Mecànic/a de vehicles industrials
• Electricista de vehicles industrials
• Instal·lador/a d’accessoris

On treballaràs?

En tallers de reparació de vehicles 
industrials, lleugers, pesats  
i de transport de viatgers.
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Informació general

Per accedir a un cicle formatiu  
de grau superior s’ha de complir  
un dels requisits següents

• disposar del títol de batxillerat  
(LOGSE), 

• haver superat el COU o el PREU,
• tenir el títol d’FP2,
• disposar de titulació universitària, o
• superar la prova d’accés als cicles 

formatius de grau superior.

En acabar un cicle de grau  
superior es pot accedir a un treball 
de tècnic o tècnica o es pot

• cursar un altre cicle formatiu de grau 
superior,

• accedir a qualsevol estudi  
universitari oficial de grau; 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.

Per obtenir més informació,  
podeu consultar

• el tutor o la tutora del centre docent,
• el portal edu365.cat  

(http://www.edu365.cat), 
• la pàgina web del  

Departament d’Ensenyament  
(www.gencat.cat/ensenyament), o

• l’Àrea d’Orientació de Formació  
Professional del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 935 516 900).



Formació professional | Grau superior

4

Formació professional | Grau superior

5

Sumari

 Activitats físiques i esportives
6 Tècnic/a superior en animació d’activitats 

físiques i esportives

 Administració i gestió
7 Tècnic/a superior en administració  

i finances
8 Tècnic/a superior en secretariat

 Agrària
9 Tècnic/a superior en gestió i organització 

d’empreses agropecuàries
10 Tècnic/a superior en gestió i organització 

de recursos naturals i paisatgístics

 Arts gràfiques
11 Tècnic/a superior en disseny i producció 

editorial
12 Tècnic/a superior en producció  

en indústries d’arts gràfiques

 Comerç i màrqueting
13 Tècnic/a superior en comerç internacional 
14 Tècnic/a superior en gestió comercial  

i màrqueting
15 Tècnic/a superior en gestió comercial  

i màrqueting enològic (adaptació)
16 Tècnic/a superior en gestió del transport
17 Tècnic/a superior en serveis al consumidor

 Edificació i obra civil
18 Tècnic/a superior en desenvolupament 

de projectes urbanístics i operacions  
topogràfiques

19 Tècnic/a superior en projectes d’edificació
20 Tècnic/a superior en realització i plans 

d’obres
21 Tècnic/a superior en sobreestant  

en l’àmbit de l’obra civil (adaptació)

 Electricitat i electrònica
22 Tècnic/a superior en desenvolupament  

de productes electrònics
23 Tècnic/a superior en sistemes de regulació 

i control automàtics
24 Tècnic/a superior en sistemes  

de telecomunicació i informàtics
25 Tècnic/a superior en sistemes  

electrotècnics i automatitzats

 Energia i aigua
27 Tècnic/a superior en eficiència energètica  

i energia solar tèrmica

 Fabricació mecànica
28 Tècnic/a superior en construccions 

metàl·liques
29 Tècnic/a superior en disseny en fabricació 

mecànica
30 Tècnic/a superior en òptica d’ullera
31 Tècnic/a superior en programació de la 

producció en fabricació mecànica

 Fusta, moble i suro
32 Tècnic/a superior en desenvolupament  

de productes en fusteria i moble
33 Tècnic/a superior en producció de fusta  

i moble

 Hoteleria i turisme
34 Tècnic/a superior en agències  

de viatges i gestió d’esdeveniments
35 Tècnic/a superior en animació turística
36 Tècnic/a superior en direcció de cuina
37 Tècnic/a superior en direcció de serveis 

de restauració
38 Tècnic/a superior en gestió d’allotjaments 

turístics
39 Tècnic/a superior en guia, informació  

i assistència turístiques

 Imatge i so
40 Tècnic/a superior en imatge
41 Tècnic/a superior en multimèdia  

interactiva (adaptació)
42 Tècnic/a superior en producció 

d’audiovisuals, ràdio i espectacles
43 Tècnic/a superior en realització 

d’audiovisuals i espectacles
44 Tècnic/a superior en so

 Imatge personal
45 Tècnic/a superior en assessoria d’imatge 

personal
46 Tècnic/a superior en estètica

 Indústries alimentàries
47 Tècnic/a superior en processos i qualitat 

en indústries alimentàries
48 Tècnic/a superior en vitivinicultura

 Informàtica i comunicacions
49 Tècnic/a superior en administració  

de sistemes informàtics en xarxa
50 Tècnic/a superior en desenvolupament 

d’aplicacions multiplataforma
51 Tècnic/a superior en desenvolupament 

d’aplicacions per a webs

 Instal·lació i manteniment
52 Tècnic/a superior en desenvolupament  

de projectes d’instal·lacions tèrmiques  
i de fluids

53 Tècnic/a superior en manteniment 
d’equips industrials

54 Tècnic/a superior en manteniment 
d’instal·lacions d’energies renovables 
(adaptació)

55 Tècnic/a superior en manteniment  
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

56 Tècnic/a superior en prevenció de riscos 
professionals

 Maritimopesquera
57 Tècnic/a superior en navegació, pesca  

i transport marítim
58 Tècnic/a superior en producció aqüícola
59 Tècnic/a superior en supervisió i control 

de màquines i instal·lacions del vaixell

 Química
60 Tècnic/a superior en fabricació  

de productes farmacèutics i afins
61 Tècnic/a superior en indústries de procés 

de pasta i paper
62 Tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi  

i de control de qualitat
63 Tècnic/a superior en química ambiental
64 Tècnic/a superior en química industrial

 Sanitat
65 Tècnic/a superior en anatomia patològica  

i citologia
66 Tècnic/a superior en audiologia protètica

67 Tècnic/a superior en dietètica
68 Tècnic/a superior en documentació  

sanitària
69 Tècnic/a superior en higiene bucodental
70 Tècnic/a superior en imatge  

per al diagnòstic
71 Tècnic/a superior en laboratori  

de diagnòstic clínic
72 Tècnic/a superior en ortesis i pròtesis
73 Tècnic/a superior en pròtesis dentals
74 Tècnic/a superior en radioteràpia
75 Tècnic/a superior en salut ambiental

 Serveis socioculturals i a la comunitat
76 Tècnic/a superior en animació  

sociocultural
77 Tècnic/a superior en educació infantil
78 Tècnic/a superior en integració social
79 Tècnic/a superior en interpretació  

de la llengua de signes
80 Tècnic/a superior en intervenció  

sociosanitària (adaptació)

 Tèxtil, confecció i pell
81 Tècnic/a superior en patronatge i moda

 Transport i manteniment de vehicles
82 Tècnic/a superior en automoció
83 Tècnic/a superior en manteniment  

aeromecànic
84 Tècnic/a superior en manteniment 

d’aviònica
85 Tècnic/a superior en vehicles industrials 

(adaptació)
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Activitats físiques i esportives

Tècnic/a superior en animació 
d’activitats físiques i esportives

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Jocs i activitats físiques recreatives 
per a animació

• Activitats fisicoesportives individuals
• Activitats fisicoesportives d’equip
• Activitats fisicoesportives amb aparells
• Fonaments biològics i bases  

del condicionament físic
• Organització i gestió d’una petita 

empresa d’activitats de temps lliure  
i socioeducatives

• Primers auxilis
• Salvament aquàtic
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia didàctica de les  

activitats fisicoesportives
• Activitats físiques per a persones 

amb discapacitat
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Promotor/a, animador/a i monitor/a 
d’activitats fisicoesportives

• Coordinador/a d’activitats  
poliesportives

• Socorrista

On treballaràs?

En empreses de serveis esportius, 
clubs o associacions esportives, 
organismes públics d’esports,  
empreses turístiques: càmpings, 
hotels, parcs temàtics, parcs  
aquàtics, etc.

Administració i gestió

Tècnic/a superior en administració 
i finances

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Gestió de proveïment
• Gestió financera
• Recursos humans
• Tractament comptable  

de la informació
• Comptabilitat superior i fiscalitat
• Gestió comercial i servei d’atenció  

al client
• Administració pública
• Productes i serveis financers  

i d’assegurances
• Auditoria
• Tractament automàtic  

de la informació
• Aplicacions informàtiques avançades
• Projecte empresarial
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Administratiu/iva d’oficina, comercial  
i personal

• Administratiu/iva comptable
• Responsable de tresoreria,  

pagament, cartera de valors, etc.
• Agent comercial, d’assegurances, 

bancs, etc.
• Administrador/a de gestories

On treballaràs?

En les oficines de tot tipus 
d’empreses (empreses grans,  
petites i mitjanes, bancs, corredories 
d’assegurances, despatxos  
professionals, i també en 
l’administració pública, etc.)
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Tècnic/a superior en secretariat

Durada dels estudis:
1.300 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 310 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Gestió de la comunicació
• Atenció al públic i protocol
• Organització del servei i treballs  

de secretariat
• Gestió de dades
• Elaboració i presentació  

de documents i informació
• Elements de dret
• Llengua estrangera: anglès
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Secretari/ària
• Tècnic/a adjunt/a a direcció i gerència
• Tècnic/a adjunt/a al departament  

de finances, administració,  
màrqueting i comerç exterior

• Tècnic/a adjunt/a al cap o a la cap  
de congressos i convencions

On treballaràs?

En empreses de tot tipus d’activitat  
i dimensió i en l’administració pública.

Tècnic/a superior en gestió  
i organització d’empreses  
agropecuàries

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió d’una empresa 
agrària

• Producció agrícola
• Producció ramadera
• Mecanització i instal·lacions  

en una empresa agrària
• Fitopatologia
• Gestió i organització de la producció 

de plantes
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Gerent d’explotació agrària
• Encarregat/ada de màquines  

i d’equips agrícoles
• Cap de magatzem de productes  

agrícoles
• Aplicador/a de fitosanitaris
• Gerent de cooperatives de producció 

de societats agràries  
de transformació

On treballaràs?

En explotacions agrícoles  
dedicades a la producció de conreus 
de secà i/o regadiu, explotacions 
agropecuàries, cooperatives,  
centres d’emmagatzematge  
i comercialització de productes  
agraris i centres d’investigació  
aplicada a l’agricultura.

AgràriaAdministració i gestió
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Agrària

Tècnic/a superior en gestió  
i organització de recursos naturals 
i paisatgístics

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió d’una empresa 
agrària

• Gestió dels aprofitaments forestals
• Gestió dels aprofitaments cinegètics  

i piscícoles
• Gestió silvícola
• Protecció de les masses forestals
• Instal·lació i manteniment de jardins  

i restauració del paisatge
• Mecanització i instal·lacions  

en una empresa agrària
• Gestió de l’ús públic del medi natural
• Gestió i organització de la producció 

de plantes
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encarregat/ada d’explotacions  
forestals o espais naturals

• Agent del medi ambient
• Tècnic/a en prevenció i extinció 

d’incendis forestals
• Encarregat/ada de maquinària  

forestal
• Encarregat/ada de piscifactories
• Col·laborador/a en empreses 

d’impacte ambiental
• Col·laborador/a en laboratoris 

d’investigació i control
• Responsable d’obres i manteniment 

de jardineria i floristeria

On treballaràs?

En espais naturals, parcs naturals, 
parcs nacionals, empreses  
de protecció i conservació del medi  
natural, serveis públics de parcs  
i jardins d’ajuntaments i altres  
organismes i empreses de jardineria  
i floristeria.

Arts gràfiques

Tècnic/a superior en disseny  
i producció editorial

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Creació gràfica
• Realització de maquetes i arts finals
• Administració editorial
• Organització de la producció editorial
• Preimpressió
• Control del procés de preimpressió
• Organització de la producció gràfica
• Costos de producció
• Gestió de la qualitat en les indústries 

d’arts gràfiques
• Materials de producció en les arts 

gràfiques
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en disseny gràfic, producció 
gràfica, producció editorial,  
preimpressió (textos, imatges,  
integració), traçament, muntatge  
i obtenció de formes

On treballaràs?

En editorials, publicitat, premsa,  
impremtes i tallers de preimpressió.
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Tècnic/a superior en producció  
en indústries d’arts gràfiques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització de la producció gràfica
• Costos de producció
• Preimpressió
• Control del procés de preimpressió
• Impressió
• Control del procés d’impressió
• Enquadernació i manipulació
• Control del procés de postimpressió
• Gestió de la qualitat en les indústries 

d’arts gràfiques
• Materials de producció en arts  

gràfiques
• Plans de seguretat en indústries 

d’arts gràfiques
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en producció gràfica,  
preimpressió, impressió  
i enquadernació, manipulació  
de paper, cartró i altres materials

On treballaràs?

En sectors de producció d’arts  
gràfiques i empreses que tenen  
per activitat el tractament de textos 
i imatges fotomecàniques, muntatge 
i obtenció de formes impressores, 
impressió, enquadernació i fabricació 
de manipulats de paper, cartró i altres 
materials impresos.

Comerç i màrqueting

Tècnic/a superior en comerç  
internacional

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Màrqueting internacional
• Negociació internacional
• Gestió administrativa del comerç 

internacional
• Emmagatzematge de productes
• Transport internacional  

de mercaderies
• Finançament internacional
• Mitjans de pagament internacional
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera en el comerç 

internacional: anglès
• Segona llengua estrangera  

en el comerç internacional
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en comerç exterior, logística 
i emmagatzematge

• Administratiu/iva dels departaments 
de comerç, transport i màrqueting 
internacional

• Tècnic/a en vendes i compres

On treballaràs?

En tot tipus d’empreses que tinguin 
activitats comercials d’exportació  
o importació.

Arts gràfiques
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Tècnic/a superior en gestió  
comercial i màrqueting

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Investigació comercial
• Polítiques de màrqueting
• Logística comercial
• Marxandatge
• Promoció del punt de venda
• Gestió de compravenda
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en gestió de compravenda
• Tècnic/a en màrqueting
• Tècnic/a en treballs d’investigació 

comercial
• Ajudant/a del o de la cap de logística
• Especialista en marxandatge
• Cap de compres
• Encarregat/ada de magatzem
• Dinamitzador/a comercial

On treballaràs?

En els departaments comercials  
i de màrqueting de qualsevol  
empresa, comerços associats,  
centres comercials, grans  
superfícies, agències comercials  
i empreses d’investigació de mercats.

Comerç i màrqueting

Tècnic/a superior en gestió  
comercial i màrqueting enològic 
(adaptació)

Durada dels estudis:
1.670 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Investigació comercial 
• Polítiques de màrqueting 
• Logística comercial 
• Marxandatge 
• Promoció del punt de venda 
• Gestió de compravenda 
• Processos d’elaboració de vins  

i caves
• Tast i cultura vitivinícola 
• Legislació vitivinícola i seguretat 

alimentària
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera: anglès
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en gestió de compravenda
• Tècnic/a en màrqueting
• Tècnic/a en treballs d’investigació 

comercial
• Ajudant/a del/de la cap de logística
• Especialista en marxandatge
• Cap de compres
• Encarregat/ada de magatzem
• Dinamitzador/a comercial

On treballaràs?

En els departaments comercials  
i de màrqueting de les empreses  
vitivinícoles, comerços relacionats  
amb la venda de vi i derivats, 
agències comercials i empreses 
d’investigació de mercats.
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Tècnic/a superior en gestió  
del transport

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.680 hores en el centre educatiu
• 320 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Gestió administrativa del transport
• Gestió administrativa del comerç 

internacional
• Organització del servei de transport 

terrestre
• Gestió de l’explotació d’altres serveis 

de transport terrestres
• Gestió de l’explotació d’altres serveis 

de transport
• Emmagatzematge de productes
• Comercialització del servei de transport
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera en el comerç 

internacional, anglès
• Segona llengua estrangera  

en el comerç internacional
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cap de tràfic o de circulació
• Cap d’administració en transport 

terrestre, marítim i aeri
• Consignatari/ària marítima
• Transitari/ària
• Inspector/a de transport de viatgers
• Cap de magatzem
• Tècnic/a administratiu/iva  

en operadors logístics

On treballaràs?

En empreses que tenen per activitat 
el transport de viatgers i mercaderies 
terrestres, marítimes i aèries  
i empreses industrials i comercials  
en activitats de gestió de transport  
i logística.

Comerç i màrqueting

Tècnic/a superior en serveis  
al consumidor

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 1.050 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Inspecció de consum
• Defensa dels consumidors
• Servei d’atenció als consumidors  

o clients
• Organització de sistemes 

d’informació de consum
• Formació dels consumidors
• Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
• Llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en consum
• Tècnic/a d’informació al consumidor
• Tècnic/a d’atenció al client
• Tècnic/a d’inspecció de consum
• Tècnic/a d’inspecció tècnica  

del servei o producte

On treballaràs?

En organitzacions de consumidors, 
oficines d’informació i defensa dels 
consumidors o de la ciutadania 
(OMIC, SAC) i serveis d’atenció  
als clients de qualsevol empresa 
privada o entitat pública.
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Edificació i obra civil

Tècnic/a superior  
en desenvolupament de projectes 
urbanístics i operacions  
topogràfiques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Treballs de camp i gabinet
• Traçats viaris i instal·lacions urbanes
• Ordenació urbana
• Replantejaments d’obra
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Plans d’urbanisme
• Projecte d’urbanització
• Representació de projectes
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Ajudant/a de topògraf/a
• Delineant projectista d’urbanisme, 

topografia i traçats viaris
• Tècnic/a en cubicacions d’obres de 

terra, treballs de camp, aixecaments, 
replantejaments, parcel·lacions  
i anivellacions

• Tècnic/a en assenyalament de llindes

On treballaràs?

En edificacions d’habitatges  
i rehabilitacions, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítmes, obres subterrànies,  
ferrocarrils) i en altres sectors  
productius on s’efectuïn aixecaments 
i replantejaments (reparcel·lacions, 
primeres extraccions, construccions 
metàl·liques, estesa de línies  
elèctriques, etc.).

Tècnic/a superior en projectes 
d’edificació

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Estructures de construcció
• Representacions de construcció
• Mesuraments i valoracions  

de construcció
• Replantejament de construcció
• Planificació de construcció
• Disseny i construcció d’edificis
• Instal·lacions en edificacions
• Eficiència energètica en edificacions
• Desenvolupament de projectes 

d’edificació residencial
• Desenvolupament de projectes 

d’edificacions no residencials
• Projectes en edificacions
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Delineant projectista d’edificacions
• Delineant d’edificacions
• Delineant d’instal·lacions
• Maquetista de construccions
• Ajudant/a de cap d’oficina tècnica
• Ajudant/a de planificador/a
• Ajudant/a de tècnic/a de control  

de costos
• Tècnic/a de control documental
• Especialista en replantejaments
• Ajudant/a de processos  

de certificació energètica d’edificis
• Tècnic/a d’eficiència energètica 

d’edificis
• Delineant projectista de xarxes  

i sistemes de distribució de fluids

On treballaràs?

Com a personal assalariat o autònom 
en estudis d’arquitectura i enginyeria, 
delineació, consultories, promotores 
immobiliàries, empreses constructores 
i administracions públiques.
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Tècnic/a superior en realització  
i plans d’obres

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 1.290 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Replanteigs d’obra
• Plans d’obra
• Programació dels talls d’obra
• Unitats d’obra
• Plans de seguretat a la construcció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encarregat/ada general d’obra
• Tècnic/a en seguretat i higiene 

d’obres de la construcció
• Tècnic/a en organització d’obres
• Encarregat/ada de planta  

de prefabricats
• Ajudant/a de planificació d’obres  

de la construcció

On treballaràs?

En edificacions d’habitatges  
i rehabilitacions, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils) i en altres sectors  
productius on s’efectuïn replanteigs, 
control de qualitat d’obres, productes 
semielaborats per a la construcció  
i seguiment de plans de seguretat.

Edificació i obra civil

Tècnic/a superior en sobreestant 
en l’àmbit de l’obra civil (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Treballs de camp i gabinet 
• Traçats viaris i instal·lacions urbanes 
• Ordenació urbana  
• Replantejaments d'obra  
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa 
• Plans d'urbanisme  
• Projecte d'urbanització  
• Representació de projectes 
• Formació i orientació laboral 
• Processos constructius en obra civil
• Planificació d’obres civils 
• Organització i gestió dels talls d’obra 
• Seguretat en obra civil
• Control de qualitat en obres civils
• Formació en centres de treball 

De què treballaràs?

• Ajudant/a de topògraf/a
• Delineant projectista d'urbanisme, 

topografia i traçats viaris
• Tècnic/a en cubicacions d'obres  

de terra, treballs de camp,  
aixecaments, replantejaments, 
parcel·lacions i anivellacions

• Tècnic/a en assenyalament  
de límits

On treballaràs?

En edificacions i rehabilitacions 
d’habitatges, d’edificis industrials, 
comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres  
marítimes, obres subterrànies,  
ferrocarrils); sectors productius  
on s’efectuïn aixecaments  
i replantejaments (reparcel·lacions, 
primeres extraccions, construccions 
metàl·liques, estesa de línies  
elèctriques, etc.).
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Electricitat i electrònica

Tècnic/a superior  
en desenvolupament de productes 
electrònics

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Electrònica analògica
• Sistemes digitals cablejats
• Sistemes microprogramables
• Desenvolupament i construcció  

de prototips electrònics
• Manteniment d’equips electrònics
• Administració, gestió 

i comercialització en la petita  
empresa o taller

• Tècniques de programació
• Electrònica de sistemes
• Desenvolupament de projectes  

de productes electrònics
• Qualitat
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en definició, anàlisi  
i desenvolupament de productes 
electrònics

• Projectista electrònic/a
• Tècnic/a en prototips electrònics, 

control de qualitat en productes  
electrònics i de laboratori  
per al manteniment d’equips  
electrònics industrials

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la fabricació de targetes i equips  
electrònics, el disseny i la  
fabricació de circuits impresos,  
disseny i construcció de petits  
productes electrònics fets a mida  
i manteniment d’equips electrònics.

Tècnic/a superior en sistemes  
de regulació i control automàtics

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes de control seqüencial
• Sistemes de mesura i regulació
• Informàtica industrial
• Comunicacions industrials
• Sistemes electrotècnics de potència
• Gestió del desenvolupament  

de sistemes automàtics
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Desenvolupament de sistemes  

seqüencials
• Desenvolupament de sistemes  

de mesura i regulació
• Qualitat
• Seguretat en les instal·lacions  

de sistemes automàtics
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en definició, anàlisi  
i desenvolupament de projectes 
d’equips i sistemes automàtics

• Tècnic/a en automatització, control 
de processos informàtics  
i comunicacions industrials

• Tècnic/a en instrumentació industrial
• Tècnic/a en electricitat i electrònica 

industrial
• Tècnic/a en manteniment industrial  

i suport a la producció
• Tècnic/a en control i regulació  

de màquines elèctriques
• Projectista electrotècnic/a

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
el disseny i desenvolupament  
de projectes d’automatització de  
màquines i processos, construcció,  
posada al punt i manteniment 
d’equips de mesura, control  
i regulació automàtics i instal·lacions 
industrials automàtiques.
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Electricitat i electrònica

Tècnic/a superior en sistemes  
de telecomunicació i informàtics

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes de telefonia
• Sistemes tècnics de producció  

i postproducció d’imatge i so
• Sistemes tècnics d’emissió i recepció 

d’imatge i so
• Electrònica digital per a sistemes 

informàtics
• Equips i sistemes informàtics
• Sistemes operatius monousuari,  

multiusuari i utilitats de suport
• Programes d’usuari
• Tècniques de programació
• Sistemes telemàtics
• Gestió del desenvolupament  

de sistemes de sistemes de  
telecomunicació i informàtics

• Administració, gestió i  
comercialització en la petita empresa

• Desenvolupament de sistemes  
de telecomunicació i informàtics

• Qualitat

• Seguretat en les instal·lacions  
de telecomunicació i informàtica

• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en definició, anàlisi  
i desenvolupament de sistemes  
de telecomunicació i informàtics

• Tècnic/a en telefonia, xarxes locals  
i telemàtica

• Tècnic/a en centres de producció  
audiovisual, explotació  
de sistemes de ràdio i TV,  
retransmissions i enllaços i control 
central de sistemes de TV

• Tècnic/a en sistemes informàtics 
monousuari i multiusuari

• Tècnic/a en sistemes multimèdia

On treballaràs?

En empreses que tinguin  
per activitat el disseny  
i desenvolupament de sistemes  
de telecomunicació i informàtics,  
la supervisió i realització  
del muntatge, posada al punt  
i manteniment de sistemes  
de telecomunicació i informàtics,  
producció i postproducció de vídeo  
i àudio.

Tècnic/a superior en sistemes 
electrotècnics i automatitzats

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos en instal·lacions 
d’infraestructures comunes  
de telecomunicacions

• Tècniques i processos  
en instal·lacions elèctriques

• Documentació tècnica  
en instal·lacions elèctriques

• Sistemes i circuits elèctrics
• Tècniques i processos  

en instal·lacions domòtiques  
i automàtiques

• Desenvolupament de xarxes  
elèctriques i centres de transformació

• Configuració d’instal·lacions  
domòtiques i automàtiques

• Configuració d’instal·lacions  
elèctriques

• Gestió del muntatge  
i del manteniment d’instal·lacions 
elèctriques

• Projecte de sistemes electrotècnics  
i automatitzats

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en projectes electrotècnics
• Projectista electrotècnic/a
• Projectista en instal·lacions 

d’electrificació de baixa tensió  
per a habitatges i edificis

• Projectista en instal·lacions 
d’electrificació de baixa tensió  
per a locals especials

• Projectista en instal·lacions 
d’enllumenat exterior

• Projectista en línies elèctriques de 
distribució d’energia elèctrica  
de mitjana tensió i centres de  
transformació

• Projectista en instal·lacions d’antenes 
i de telefonia per a habitatges  
i edificis

• Coordinador/a tècnic/a  
en instal·lacions electrotècniques  
de baixa tensió per a edificis

• Tècnic/a de supervisió, verificació  
i control d’equips i instal·lacions  
electrotècniques i automatitzades

• Tècnic/a supervisor/a en instal·lacions 
d’enllumenat exterior

• Capatàs/assa d’obres  
en instal·lacions electrotècniques

• Cap d’equip en instal·lació de baixa 
tensió per a edificis

• Coordinador/a tècnic/a en xarxes  
elèctriques de baixa tensió  
i d’enllumenat exterior

• Tècnic/a de supervisió, verificació  
i control en equips en xarxes  
elèctriques de distribució de baixa 
tensió i enllumenat exterior
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Energia i aigua

Tècnic/a superior en eficiència 
energètica i energia solar tèrmica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Equips i instal·lacions tèrmiques 
• Processos de muntatge 

d’instal·lacions
• Representació gràfica d’instal·lacions
• Eficiència energètica d’instal·lacions 
• Certificació energètica d’edificis
• Gestió eficient de l’aigua  

en l’edificació
• Configuració d’instal·lacions solars 

tèrmiques
• Gestió del muntatge i manteniment 

d’instal·lacions solars tèrmiques
• Promoció de l’ús eficient de l’energia  

i l’aigua
• Projecte d’eficiència energètica  

i energia solar tèrmica
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a d’eficiència energètica 
d’edificis

• Ajudant/a de processos  
de certificació energètica d’edificis

• Tècnic/a comercial d’instal·lacions 
solars

• Responsable de muntatge 
d’instal·lacions solars tèrmiques

• Responsable de manteniment 
d’instal·lacions solars tèrmiques

• Gestor/a d’energia
• Promotor/a de programes d’eficiència 

energètica

On treballaràs?

En el sector energètic, en institucions 
competents en auditories,  
inspeccions i certificacions  
energètiques, i en empreses  
dedicades a fer estudis de viabilitat, 
promoció, implantació i manteniment 
d’instal·lacions d’energia solar  
en edificis.

• Capatàs/assa d’obres en xarxes  
elèctriques de distribució de baixa 
tensió i enllumenat exterior

• Encarregat/ada d’obres en xarxes 
elèctriques de distribució de baixa 
tensió i enllumenat exterior

• Cap d’equip en instal·lació de xarxes 
elèctriques de distribució de baixa 
tensió i enllumenat exterior

• Gestor/a de manteniment  
en instal·lacions elèctriques  
de distribució i enllumenat exterior

On treballaràs?

En empreses, majoritàriament  
privades, dedicades al  
desenvolupament de projectes;  
a la gestió i supervisió del muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
elèctriques en l’entorn d’edificis  
i amb fins especials; a la instal·lació 
de sistemes domòtics i immòtics;  
a infraestructures de telecomunicació 
en edificis, i a xarxes elèctriques  
de baixa i sistemes automatitzats,  
bé per compte propi o aliè.
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Fabricació mecànica

Tècnic/a superior en construccions 
metàl·liques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Representació gràfica en fabricació 
mecànica

• Disseny de construccions 
metàl·liques

• Definició de processos  
de construccions metàl·liques

• Programació de sistemes automàtics 
de fabricació mecànica

• Programació de la producció
• Processos de mecanització, tall  

i conformat en construccions 
metàl·liques

• Processos d’unió i muntatge  
en construccions metàl·liques

• Gestió de la qualitat, prevenció  
de riscos laborals i protecció  
ambiental

• Projecte de construccions 
metàl·liques

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en construcció mecànica
• Encarregat/ada de fabricació  

en construccions metàl·liques
• Encarregat/ada de muntadors  

en construccions metàl·liques
• Delineant projectista de caldereria  

i estructures metàl·liques
• Tècnic/a en disseny assistit  

per ordinador (CAD) de caldereria  
i estructures metàl·liques

• Dissenyador/a tècnic/a de caldereria  
i estructures

• Programador/a de sistemes  
automatitzats en fabricació mecànica

• Programador/a de la producció  
en fabricació mecànica

• Tècnic/a en desenvolupament  
de canonades

• Cap de taller en construccions 
metàl·liques i muntatge

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la fabricació de productes metàl·lics 
estructurals, construcció de grans 
dipòsits i caldereria, estructures  
associades a la construcció  
de maquinària, construcció de  
carrosseria, remolcs i bolquets,  
construcció i reparació naval,  
de material ferroviari, aeronaus,  
bicicletes i motocicletes.

Tècnic/a superior en disseny  
en fabricació mecànica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Representació gràfica en fabricació 
mecànica

• Disseny en productes mecànics
• Disseny d’utillatge de processament 

de xapa i estampació
• Disseny de motlles i models de fosa 
• Disseny de motlles per a productes 

polimèrics
• Automatització de la fabricació
• Tècniques de fabricació mecànica
• Projecte de disseny de productes 

mecànics
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Delineant projectista 
• Tècnic/a en CAD
• Tècnic/a en desenvolupament  

de productes
• Tècnic/a en desenvolupament  

de matrius
• Tècnic/a en desenvolupament 

d’utillatges
• Tècnic/a en desenvolupament  

de motlles
• Tècnic/a en desenvolupament  

de productes i motlles

On treballaràs?

En el sector de les indústries  
transformadores de metalls, polímers, 
elastòmers i materials compostos, 
relacionades amb els subsectors  
de la construcció de maquinària i 
equips mecànics, de materials  
i equips elèctrics, electrònics i  
òptics i de material de transport  
del sector industrial.
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Tècnic/a superior en òptica d’ullera

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos de fabricació i control  
de lents de contacte

• Obtenció de lents oftàlmiques
• Fonaments d’òptica
• Disseny, fabricació i control  

de muntures òptiques
• Disseny i reparacions d’ulleres
• Disseny i reparacions d’instruments 

òptics
• Atenció a la clientela
• Entrenaments visuals
• Administració, gestió  

i comercialització d’una petita  
empresa

• Anatomia, fisiopatologia i ametropies 
oculars

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Director/a de diversos departaments 
d’empreses òptiques

• Assessor/a comercial d’òptica
• Muntador/a i reparador/a d’aparells  

i instruments amb components òptics

On treballaràs?

En òptiques, laboratoris de fabricació 
i control de lents, tallers de reparació i 
muntatge de correccions  
i instruments òptics i fàbriques  
de muntures, gabinets d’entrenament 
visual i d’adaptació de lents  
de contacte.

Fabricació mecànica

Tècnic/a superior en programació  
de la producció en fabricació  
mecànica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores al centre educatiu
• 400 hores al centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Interpretació gràfica
• Definició de processos  

de mecanització, conformació  
i muntatge

• Mecanització per control numèric
• Fabricació assistida per ordinador 

(CAM)
• Programació de sistemes automàtics 

de fabricació mecànica
• Programació de la producció
• Execució de processos de fabricació 
• Gestió de la qualitat, prevenció  

de riscos laborals i protecció  
ambiental

• Verificació de productes
• Projecte de fabricació de productes 

mecànics
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en mecànica
• Encarregat/ada d’instal·lacions  

de processament de metalls
• Encarregat/ada d’operadors  

de màquines per treballar metalls
• Encarregat/ada de muntadors 
• Programador/a de màquines  

de control numèric  
• Programador/a de sistemes  

automatitzats en fabricació mecànica
• Programador/a de la producció
• Disseny en fabricació mecànica

On treballaràs? 

En indústries transformadores  
de metalls relacionades amb  
els subsectors de la construcció de 
maquinària i d’equips mecànics,  
de material i equips elèctrics,  
electrònics i òptics, i de material  
de transport en el sector industrial.
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Fusta, moble i suro

Tècnic/a superior  
en desenvolupament de productes 
en fusteria i moble

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Definició del producte en fusteria  
i moble

• Desenvolupament del producte  
en fusteria i moble

• Construcció i anàlisi de prototips  
de fusteria i moble

• Projectes d’instal·lació de fusteria  
i moble

• Gestió de compres en indústries  
de la fusta i el moble

• Gestió de la qualitat en indústries  
de la fusta i el moble

• Administració, gestió i  
comercialització en la petita empresa

• Processos en indústries de la fusta
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Fabricació de moble a mida i moble 
industrial

• Projectista de mobles
• Projectista d’instal·lacions de fusteria
• Tècnic/a en gestió de qualitat  

de la fusta
• Tècnic/a en prototips de fusta
• Tècnic/a en gestió dels  

aprovisionaments i emmagatzematge 
de la fusta

On treballaràs?

En tallers de fabricació d’elements  
i objectes de fusta, fàbriques  
de mobles industrials i a mida, tallers 
i empreses d’instal·lació de mobles i 
elements de fusta.

Tècnic/a superior en producció  
de fusta i moble

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Gestió de magatzem en indústries  
de la fusta i el moble

• Organització de la producció  
en indústries de la fusta i el moble

• Fabricació automatitzada  
en indústries de la fusta i el moble

• Gestió i control de la producció  
en indústries de la fusta i el moble

• Processos en indústries de la fusta
• Transformació de fusta i suro
• Fabricació i instal·lació de fusteria  

i moble
• Acabat industrial en fusteria i moble
• Gestió de la qualitat en indústries  

de la fusta i el moble
• Plans de seguretat en indústries  

de la fusta i el moble
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en gestió, control  
de la producció i l’emmagatzematge

• Tècnic/a en programació de control 
numèric

• Tècnic/a en organització  
de la producció

On treballaràs?

En indústries del suro, serradores, 
assecadores, fabricació d’embalatges 
i derivats de la fusta, fàbriques  
de mobles, portes, finestres,  
revestiments i estructures de fusta  
i empreses d’instal·lació de mobles  
a mida i elements de fusta.
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Hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en agències  
de viatges i gestió d’esdeveniments

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Protocol i relacions públiques 
• Màrqueting turístic
• Destinacions turístiques
• Gestió de productes turístics
• Venda de serveis turístics
• Direcció d’entitats d’intermediació 

turística
• Primera llengua estrangera: anglès
• Segona llengua estrangera
• Projecte d’agències de viatges  

i gestió d’esdeveniments
• Formació i orientació laboral
• Estructura del mercat turístic
• Recursos turístics
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cap d’oficina en agència de viatges
• Cap de departament en agència  

de viatges
• Agent de viatges
• Consultor/a de viatges
• Organitzador/a d’esdeveniments
• Venedor/a de serveis de viatge  

i viatges programats
• Promotor/a comercial de viatges  

i serveis turístics 
• Empleat/ada del departament  

de reserves

On treballaràs?

En el sector turístic, en el subsector 
d’agències de viatges detallistes, 
majoristes i majoristes detallistes  
i també en agències especialitzades 
en recepció i esdeveniments.

Es tracta de treballadors  
i treballadores que, pel seu compte  
o per compte d’altri, gestionen  
una agència de viatges  
o d’esdeveniments o que, per compte 
d’altri, exerceixen l’activitat  
professional com a personal empleat 
o caps d’oficina i de departament  
en les àrees funcionals següents:

• Administració
• Reserves
• Productes
• Venda de serveis, de productes  

turístics i d’esdeveniments.

Tècnic/a superior en animació 
turística

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió d’una petita 
empresa d’activitats de temps lliure  
i socioeducatives

• Tècniques de comunicació  
per a l’animació

• Jocs i activitats físiques recreatives 
per a animació

• Activitats i recursos culturals
• Animació en l’àmbit turístic
• Llengua estrangera
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Animador/a d’hotel
• Animador/a d’activitats a l’aire lliure, 

vetllades i espectacles

On treballaràs?

En hotels, càmpings, urbanitzacions 
turístiques, clubs esportius,  
campaments, etc.
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Tècnic/a superior en direcció  
de cuina

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Control de l’aprovisionament  
de matèries primeres

• Processos de preelaboració  
i conservació en cuina

• Elaboracions de pastisseria  
i rebosteria en cuina

• Processos d’elaboració culinària
• Gestió de la producció en cuina
• Gestió de la qualitat i de la seguretat  

i higiene alimentàries 
• Gastronomia i nutrició
• Gestió administrativa i comercial  

de restauració 
• Recursos humans i direcció d’equips 

de restauració
• Anglès 
• Projecte de direcció de cuina
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora 
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Director/a d’aliments i begudes
• Director/a de cuina 
• Cap de producció en cuina
• Cap de cuina 
• Segon/a cap de cuina
• Cap d’operacions de càtering
• Cap de partida
• Cuiner/a
• Encarregat/ada d’economat i celler

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites empreses,  
principalment del sector de 
l’hostaleria i, en concret,  
del subsector de la restauració, 
podent actuar en petits establiments, 
en moltes ocasions, com a propietari 
o propietària i responsable de cuina 
simultàniament. Encara que l’activitat 
professional habitualment és  
en establiments de caràcter privat, 
també es pot desenvolupar en  
establiments públics, fonamentalment 
quan se situa en el sector educatiu,  
sanitari o de serveis socials. 
Si es treballa per compte d’altri,  
les funcions depenen de la direcció 
de l’establiment, ja sigui un hotel o un 
altre tipus d’allotjament o establiment 
de restauració.

Hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en direcció  
de serveis de restauració

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

 2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Control de l’aprovisionament  
de matèries primeres

• Processos de serveis en bars  
i cafeteries

• Processos de serveis en restaurants
• Sommelieria
• Planificació i direcció de serveis  

i esdeveniments de restauració
• Gestió de la qualitat i de la seguretat  

i higiene alimentàries
• Gastronomia i nutrició
• Gestió administrativa i comercial  

de restauració
• Recursos humans i direcció d’equips 

de restauració
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Projecte de direcció de serveis  

de restauració
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Responsable d’aliments i begudes
• Supervisor/a de restauració moderna
• Maître
• Cap de sala
• Encarregat/ada de bar i cafeteria
• Cap de banquets
• Cap d’operacions de càtering
• Sommelier
• Responsable de compra de begudes
• Encarregat/ada d’economat i celler

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites empreses  
de restauració del sector públic  
o privat, sota la dependència  
de la direcció o gerència  
d’un restaurant, o del/de la superior 
jeràrquic/a equivalent.

També en l’àmbit del comerç de vins 
i altres begudes, ja sigui en la venda 
directa, la distribució o l’assessoria.
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Tècnic/a superior en gestió 
d’allotjaments turístics

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Estructura del mercat turístic
• Protocol i relacions públiques
• Màrqueting turístic
• Direcció d’allotjaments turístics
• Gestió del departament de pisos
• Recepció i reserves
• Recursos humans en l’allotjament
• Comercialització d’esdeveniments
• Primera llengua estrangera: anglès
• Segona llengua estrangera
• Projecte de gestió d’allotjament  

turístic
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Director/a de l’àrea d’allotjament
• Cap de recepció o de reserves
• Coordinador/a de qualitat
• Encarregat/ada general del servei  

de pisos i neteja
• Gestor/a d’allotjament en residències, 

hospitals i similars
• Gestor/a d’allotjament en cases rurals
• Coordinador/a d’esdeveniments
• Cap de vendes en establiments 

d’allotjaments turístics
• Comercial d’establiments 

d’allotjaments turístics
• Relacions públiques
• Encarregat/ada de bugaderia
• Governant/a

On treballaràs?

En hotels, càmpings, apartaments 
turístics i altres establiments turístics.

Tècnic/a superior en guia,  
informació i assistència turístiques

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores al centre educatiu
• 400 hores al centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Protocol i relacions públiques
• Màrqueting turístic
• Destinacions turístiques
• Recursos turístics
• Serveis d’informació turística
• Disseny de productes turístics
• Primera llengua estrangera: anglès
• Segona llengua estrangera
• Projecte de guia, informació  

i assistència turístiques
• Formació i orientació laboral
• Estructura del mercat turístic
• Processos de guia i d’assistència 

turística
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Guia local
• Guia acompanyant
• Guia en béns d’interès local
• Informador/a turístic/a
• Tècnic/a d’empresa de consultoria 

turística
• Agent de desenvolupament turístic 

local
• Hoste/hostessa en mitjans  

de transport terrestre o marítim
• Hoste/hostessa en terminals  

(estacions, ports i aeroports)
• Encarregat/ada de facturació  

en terminals de transport
• Hoste/hostessa en fires, congressos  

i convencions
• Encarregat/ada de serveis  

i esdeveniments 
• Cap d’oficina d’informació turística
• Promotor/a turístic/a

On treballaràs?

En el sector turístic, en tot tipus 
d’esdeveniments, en terminals de 
transport de viatgers i en empreses 
de transport, a més de les àrees  
turístiques tradicionals, com ara  
destinacions i punts d’informació, 
entre d’altres. També en la creació  
i implantació de plans i activitats  
de desenvolupament locals del  
mateix sector. 

Es tracta, per tant, de persones que 
poden treballar pel seu compte o per 
compte d’altri en administracions 
públiques o similars (consorcis,  
patronats, etc.).

Hoteleria i turisme
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Imatge i so

Tècnic/a superior en imatge

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització de la producció  
fotogràfica

• Retrat fotogràfic
• Reportatge fotogràfic
• Fotografia publicitària i de moda
• Fotografia científica i documental
• Tractament i edició analògica digital 

d’imatges fotogràfiques
• Il·luminació d’espais escènics
• Organització de la producció  

audiovisual
• Enregistrament d’imatges  

audiovisuals
• Postproducció
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Gestió de la qualitat de processament 

i tractament fotogràfic i  
cinematogràfic

• Mitjans fotogràfics i audiovisuals
• Mitjans i llenguatges de comunicació 

visual
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Fotògraf/a
• Operador/a de càmera de vídeo, 

televisió i cinema i espectacles
• Il·luminador/a d’espais escènics

On treballaràs?

En estudis de fotografia, estudis  
de televisió i vídeo, productores de 
cinema i serveis de comunicació  
i premsa.

Tècnic/a superior en multimèdia 
interactiva (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.690 hores en el centre educatiu
• 310 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Realització en cinema i vídeo 
• Realització en televisió 
• Realització en multimèdia 
• Muntatge, edició i postproducció 

d'audiovisuals 
• Representacions escèniques  

i espectacles 
• Comunicació i expressió audiovisual 
• Sistemes i tècniques de realització 
• Relacions en l'àmbit de treball 
• Formació i orientació laboral 
• Formació en el centre de treball 
• Síntesi

De què treballaràs?

• Tècnic/a en realització de televisió  
en control i en estudi, direcció  
de cinema, rodatge, muntatge  
cinematogràfic, edició de VTR  
i mesclador/a de vídeo

• Tècnic/a en postproducció,  
de maquetació, d’integració  
multimèdia, de dissenys d’interactius, 
d’animació en 3D

• Tècnic/a en direcció d’espectacles 
• Regidor/a de teatre

On treballaràs?

En televisions públiques i privades,  
productores cinematogràfiques  
i d’espectacles, productores  
de mitjans audiovisuals, empreses  
de postproducció, productores  
multimèdia, agències de publicitat,  
editorials multimèdia, agències 
de notícies, teatres i productores 
d’espectacles.
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Tècnic/a superior en producció 
d’audiovisuals, ràdio i espectacles

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Producció de cinema i vídeo
• Producció de televisió
• Producció de ràdio
• Producció d’espectacles
• Mitjans tècnics audiovisuals
• Llenguatges audiovisuals i escènics
• Gestió, administració i promoció  

de produccions audiovisuals,  
radiofòniques i d’espectacles

• Informàtica de gestió en la producció 
audiovisual

• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en producció de programes 
de televisió, obres cinematogràfiques, 
obres videogràfiques, programes 
radiofònics i espectacles

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la producció i emissió de programes 
de televisió, programes de ràdio, 
obres videogràfiques, obres  
cinematogràfiques i espectacles.

Tècnic/a superior en realització 
d’audiovisuals i espectacles

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Realització en cinema i vídeo
• Realització en televisió
• Realització en multimèdia
• Muntatge/editatge i postproducció 

d’audiovisuals
• Representacions escèniques  

i espectacles
• Comunicació i expressió audiovisual
• Sistemes tècnics de realització
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en realització de televisió  
en control i en estudi, direcció  
de cinema, rodatge, muntatge  
cinematogràfic, edició de VTR  
i mesclador/a de vídeo

On treballaràs?

En televisions públiques i privades, 
productores cinematogràfiques, 
d’espectacles i agències de notícies.

Imatge i so
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Tècnic/a superior en so

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.620 hores en el centre educatiu
• 380 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització de la captació i gravació 
de so en audiovisuals

• Captació i gravació de so  
en audiovisuals

• Organització de produccions  
radiofòniques

• Tècniques d’operació de ràdio
• Produccions musicals
• Gravació de maquetes musicals
• Sonorització industrial i d’espectacles
• Postproducció d’àudio
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Sistemes i mitjans tècnics de so
• Comunicació audiovisual i expressió 

sonora
• Electrònica bàsica per a aplicacions 

de so
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a de so en televisió, ràdio, 
cinema, estudis musicals, teatre  
i espectacles

• Editor/a muntador/a de so
• Tècnic/a de so en postproducció
• Tècnic/a en sonorització industrial

On treballaràs?

En empreses que tinguin per activitat 
la producció i emissió de programes 
de televisió, programes de ràdio, 
obres videogràfiques publicitàries  
i educatives, obres cinematogràfiques, 
espectacles, produccions  
discogràfiques i musicals  
i de sonorització industrial.

Imatge personal

Tècnic/a superior en assessoria 
d’imatge personal

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Assessoria de bellesa
• Assessorament de maquillatge  

personal
• Assessorament en els canvis  

dels cabells
• Estilisme en el vestir
• Protocol i usos socials
• Imatge personal i comunicació
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Director/a artístic/a d’establiments  
de bellesa

• Assessor/a d’imatge, estilista  
en publicacions especialitzades

On treballaràs?

En empreses de perruqueria  
i instituts de bellesa, clíniques  
de medicina estètica, publicitat,  
televisió i cinema.

Imatge i so
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Tècnic/a superior en estètica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.570 hores en el centre educatiu
• 430 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Diagnòstic i protocol de processos 
d’estètica integral

• Electroestètica
• Massatge
• Estètica hidrotermal
• Depilació
• Microimplantació de pigments
• Tècniques de maquillatge prèvies  

a la microimplantació de pigments
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Anatomia, fisiologia i patologia  

humanes aplicades a l’estètica  
integral

• Cosmetologia aplicada a l’estètica 
integral

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Esteticista
• Massatgista
• Director/a d’institut de bellesa

On treballaràs?

En instituts i salons de bellesa,  
balnearis, clíniques de medicina  
estètica, centres de massatge, 
hospitals, centres geriàtrics i serveis 
funeraris.

Indústries alimentàries

Tècnic/a superior en processos  
i qualitat en la indústria alimentària

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Tecnologia alimentària
• Biotecnologia alimentària
• Anàlisi d’aliments
• Tractaments de preparació  

i conservació d’aliments
• Organització de la producció  

alimentària
• Comercialització i logística  

en la indústria alimentària
• Gestió de qualitat i ambiental  

en la indústria alimentària
• Manteniment electromecànic  

en indústries de procés
• Control microbiològic i sensorial  

dels aliments
• Nutrició i seguretat alimentària
• Processos integrats en la indústria 

alimentària
• Innovació alimentària
• Projecte de processos i qualitat  

en la indústria alimentària
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cap de línia, de planta de fabricació, 
de secció o de magatzem

• Cap de torn
• Supervisor/a d’equips, processos  

i productes
• Encarregat/ada de producció
• Encarregat/ada d’elaboració  

de productes nous  
i desenvolupament de processos

• Tècnic/a en anàlisi d’aliments
• Tècnic/a en anàlisi sensorial
• Tècnic/a en laboratori de control  

de qualitat
• Inspector/a o auditor/a de qualitat
• Encarregat/ada de la gestió  

de la seguretat alimentària
• Encarregat/ada d’aprovisionaments
• Encarregat/ada de la línia 

d’envasament i embalatge
• Encarregat/ada de control ambiental  

i seguretat laboral
• Tècnic/a comercial

On treballaràs?

En petites, mitjanes o grans empreses 
de la indústria alimentària, en un equip 
de treball, en tasques de gestió  
de la producció, organització i control, 
i en les àrees funcionals de logística, 
recerca i desenvolupament, qualitat, 
seguretat alimentària, prevenció de 
riscos laborals i protecció ambiental. 
Com a comandament intermedi, sota 
la supervisió de personal responsable 
tècnic de nivell superior; en petites 
empreses es pot disposar de més 
autonomia i es poden assumir tasques 
de gestió i direcció d’empresa.

Imatge personal
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Tècnic/a superior en vitivinicultura

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Viticultura
• Vinificacions
• Processos bioquímics
• Estabilització, criança i envasat
• Anàlisi enològic
• Indústries derivades
• Tast i cultura vitivinícola
• Comercialització i logística  

en la indústria alimentària
• Legislació vitivinícola i seguretat 

alimentària
• Gestió de qualitat ambiental  

en la indústria alimentària
• Projecte en la indústria vitivinícola
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a vitivinícola
• Encarregat/ada de procés  

de destil·lació i rectificació
• Encarregat/ada de recepció  

de mostos frescos i sulfitació
• Supervisor/a de columnes  

de destil·lació i concentració
• Encarregat/ada de la línia d’envasat  

de destil·lats, concentrats i vinagres
• Encarregat/ada d’envelliment  

i criança de destil·lats i vinagres
• Tècnic/a en anàlisi sensorial

On treballaràs?

En petites, mitjanes o grans empreses 
vitivinícoles dedicades a la producció 
de raïm, elaboració, criança i envasat 
de vi, en petites, mitjanes o grans 
indústries de destil·lats de vi,  
concentració de mostos, elaboració 
de vinagres i altres productes derivats 
del raïm i del vi. En tasques  
de gestió, direcció i supervisió  
en àrees funcionals de recepció,  
producció i envasat.

Informàtica i comunicacions

Tècnic/a superior en administració 
de sistemes informàtics en xarxa

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Implantació de sistemes operatius
• Planificació i administració de xarxes
• Fonaments de maquinari
• Gestió de base de dades
• Llenguatges de marques i sistemes 

de gestió d’informació
• Administració de sistemes operatius
• Serveis de xarxa i Internet
• Implantació d’aplicacions web
• Administració de sistemes gestors  

de bases de dades
• Seguretat i alta disponibilitat
• Projecte d’administració de sistemes 

informàtics en xarxa
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en administració  
de sistemes

• Responsable d’informàtica
• Tècnic/a en serveis d’Internet
• Tècnic/a en serveis de missatgeria 

electrònica
• Personal de suport tècnic 
• Tècnic/a en teleassistència 
• Tècnic/a en administració de base  

de dades
• Tècnic/a de xarxes
• Supervisor/a de sistemes
• Tècnic/a en serveis  

de comunicacions
• Tècnic/a en entorns web

On treballaràs?

A l’àrea d’informàtica d’entitats  
amb sistemes per a la gestió  
de dades i infraestructura de xarxes 
(intranet, Internet i extranet).

Indústries alimentàries
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Tècnic/a superior  
en desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatge de marques i sistemes  

de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Accés a dades
• Desenvolupament d’interfícies
• Programació multimèdia i dispositius 

mòbils
• Programació de serveis i processos
• Sistemes de gestió empresarial
• Projecte de desenvolupament 

d’aplicacions multiplataforma
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques per a la 
gestió empresarial i de negocis

• Tècnic/a en desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques de  
propòsit general i en l’àmbit  
de l’entreteniment i de l’informàtica 
mòbil

On treballaràs?

En entitats públiques o privades,  
tant per compte aliè com per compte 
propi, treballant en diversos àmbits  
de l’àrea de desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques  
multiplataforma: gestió empresarial 
i de negocis, relacions amb clients, 
educació, oci, dispositius mòbils  
i entreteniment, entre d’altres.

En entorns d’intranet, extranet  
i Internet, en la implantació i  
adaptació de sistemes de planificació 
de recursos empresarials i de gestió 
de relació amb clients.

Tècnic/a superior  
en desenvolupament d’aplicacions 
per a webs

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en centres de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes informàtics
• Bases de dades
• Programació
• Llenguatges de marques i sistemes 

de gestió d’informació
• Entorns de desenvolupament
• Desenvolupament de webs en entorn 

de clients
• Desenvolupament de webs en entorn 

de servidors
• Desplegament d’aplicacions  

per a webs
• Disseny d’interfícies per a webs
• Projecte de desenvolupament 

d’aplicacions per a web
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Programador/a de webs
• Programador/a multimèdia
• Desenvolupador/a d’aplicacions  

per a webs

On treballaràs?

En empreses o entitats públiques 
o privades, per compte propi o 
d’altri, en l’àrea de desenvolupament 
d’aplicacions informàtiques relaciona-
des amb entorns per a webs (intranet, 
extranet i Internet).

Informàtica i comunicacions
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Instal·lació i manteniment

Tècnic/a superior  
en desenvolupament de projectes  
d’instal·lacions tèrmiques  
i de fluids

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes elèctrics i automàtics
• Equips i instal·lacions tèrmiques
• Processos de muntatge 

d’instal·lacions
• Representació gràfica d’instal·lacions
• Energies renovables i eficiència 

energètica
• Configuració d’instal·lacions 

de climatització, calefacció i ACS
• Configuració d’instal·lacions 

frigorífiques
• Configuració d’instal·lacions de fluids
• Planificació del muntatge 

d’instal·lacions
• Projecte d’instal·lacions tèrmiques 

i de fluids
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Delineant projectista d’instal·lacions 
calorífiques

• Delineant projectista d’instal·lacions 
de climatització i de ventilació  
i extracció

• Delineant projectista d’instal·lacions 
frigorífiques

• Delineant projectista de xarxes 
i sistemes de distribució de fluids

• Tècnic/a en planificació de muntatges 
d’instal·lacions calorífiques

• Tècnic/a en planificació 
de muntatges d’instal·lacions de  
climatització i de ventilació i extracció

• Tècnic/a en planificació de muntatges 
d’instal·lacions frigorífiques

• Tècnic/a en planificació de processos 
de muntatges de xarxes i sistemes  
de distribució de fluids

On treballaràs?

En indústries de muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids relacionades 
amb els subsectors de climatització 
(calefacció, refrigeració i ventilació)  
i producció d’aigua calenta sanitària 
en el sector industrial i en el sector 
d’edificació i obra civil.

Tècnic/a superior en manteniment 
d’equips industrials

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.650 hores en el centre educatiu
• 350 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos i gestió de manteniment
• Muntatge i manteniment del sistema 

mecànic
• Muntatge i manteniment  

dels sistemes hidràulic i pneumàtic
• Muntatge i manteniment  

dels sistemes elèctric i electrònic
• Muntatge i manteniment dels  

sistemes automàtics de producció
• Projectes de modificació de l’equip 

industrial
• Tècniques de fabricació per  

al manteniment i muntatge
• Representació gràfica en maquinària
• Qualitat en el manteniment i muntatge 

d’equips i instal·lacions
• Plans de seguretat en el manteniment 

i muntatge  d’equips i instal·lacions
• Elements de màquines
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en instal·lacions i muntatges 
d’equips industrials

• Tècnic/a en organització  
del manteniment

On treballaràs?

En indústries metal·lúrgiques,  
i de fabricació de productes 
metàl·lics, indústria de la  
construcció de maquinària i equip 
mecànic, construcció i muntatge de 
vehicles automòbils, indústria tèxtil, 
edició i arts gràfiques, productes  
alimentaris i de begudes i enginyeria  
i serveis de manteniment.
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Tècnic/a superior en manteniment 
d’instal·lacions d’energies  
renovables (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.785 hores en el centre educatiu
• 215 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Processos i gestió de manteniment
• Muntatge i manteniment del sistema 

mecànic
• Muntatge i manteniment  

dels sistemes hidràulic i pneumàtic
• Muntatge i manteniment  

dels sistemes elèctric i electrònic
• Muntatge i manteniment  

dels sistemes automàtics  
de producció

• Projectes de modificació de l’equip 
industrial

• Tècniques de fabricació  
per al manteniment i muntatge

• Representació gràfica en maquinària
• Qualitat en el manteniment i muntatge 

d’equips i instal·lacions
• Plans de seguretat en el manteniment 

i muntatge d’equips i instal·lacions
• Elements de màquines
• Relacions en l’àmbit de treball

• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Introducció a les energies renovables
• Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions d’energies renovables
• Sistemes electrònics i informàtics
• Instal·lacions de distribució d’energia 

elèctrica a MT i BT

De què treballaràs?

• Tècnic/a en instal·lacions i muntatges 
d’instal·lacions d’energies renovables 

• Tècnic/a en organització  
del manteniment

On treballaràs?

En la indústria de la construcció  
d’equips per a instal·lacions 
d’energies renovables i en instal·lació 
i manteniment d’instal·lacions 
d’energies renovables.

Tècnic/a superior en manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques  
i de fluids

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes elèctrics i automàtics
• Equips i instal·lacions tèrmiques
• Processos de muntatge 

d’instal·lacions
• Representació gràfica d’instal·lacions
• Energies renovables i eficiència 

energètica
• Gestió del muntatge, de la qualitat 

i del manteniment
• Configuració d’instal·lacions 

tèrmiques i de fluids
• Manteniment d’instal·lacions 

frigorífiques i de climatització
• Manteniment d’instal·lacions 

calorífiques i de fluids
• Projecte de manteniment 

d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en planificació 
i programació de processos  
de manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids

• Cap d’equip de muntadors de xarxes 
i sistemes de distribució de fluids

• Cap de manteniment
• Tècnic/a en fred industrial
• Frigorista
• Tècnic/a en climatització 

i ventilació i extracció
• Tècnic/a en xarxes i sistemes 

de distribució de fluids
• Tècnic/a en instal·lacions calorífiques
• Instal·lador/a en calefacció i ACS
• Mantenidor/a en calefacció i ACS
• Tècnic/a en manteniment 

d’instal·lacions auxiliars per 
a la producció

• Supervisor/a de muntatge 
d’instal·lacions tèrmiques

• Cap d’equip de manteniment 
d’instal·lacions de calor

On treballaràs?

En indústries de muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids relacionades 
amb els subsectors de climatització 
(calefacció, refrigeració i ventilació)  
i producció d’aigua calenta sanitària 
en el sector industrial i en el sector 
d’edificació i obra civil.

Instal·lació i manteniment
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Tècnic/a superior en prevenció  
de riscos professionals

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.610 hores en el centre educatiu
• 390 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Gestió de la prevenció
• Riscos derivats de les condicions  

de seguretat
• Riscos físics ambientals
• Riscos químics i biològics ambientals
• Prevenció de riscos derivats de 

l’organització i la càrrega de treball
• Emergències
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en prevenció
• Tècnic/a en seguretat i higiene

On treballaràs?

En qualsevol sector d’activitat  
econòmica, en general, dins de l’àrea 
de la prevenció de riscos lligada 
directament al procés de producció 
de béns i serveis, tant en empreses 
grans com en mitjanes i petites,  
de caràcter públic i privat; també  
en empreses mitjanes o petites  
de serveis externes a la indústria  
i en sectors classificats d’especial 
perillositat.

Tècnic/a superior en navegació, 
pesca i transport marítim

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 740 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Maritimopesquera

Què estudiaràs?

• Dret marítim, legislació pesquera  
i administració

• Maniobra i càrrega del vaixell
• Govern del vaixell
• Pesca marítima i biològica  

de les espècies d’interès comercial
• Seguretat i prevenció a bord
• Emergències i supervivència  

en la mar
• Atenció sanitària d’urgència a bord
• Llengua estrangera
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Patró/ona d’un vaixell
• Inspector/a de flota o cap  

de personal de flota
• Dissenyador/a, planificador/a  

o supervisor/a de muntatge  
i armament d’arts i aparells de pesca

• Oficial/a de guàrdia o al  
comandament d’embarcacions  
dedicades a la vigilància fiscal, 
inspecció pesquera i investigació 
oceanogràfica

On treballaràs?

En el sector de la pesca de litoral, 
d’altura i gran altura, navegació  
de cabotatge i gran cabotatge.

Instal·lació i manteniment
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Tècnic/a superior en producció 
aqüícola

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització del procés productiu 
aqüícola

• Cultiu de mol·luscs
• Cultiu de crustacis
• Cultiu de peixos
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Producció de cultius auxiliars
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en instal·lacions aqüícoles
• Cultivador/a de mol·luscs  

i de crustacis
• Piscicultor/a
• Tècnic/a de viver

On treballaràs?

En el cultiu d’espècies  
aquàtiques, piscifactories, vivers  
i gàbies d’engreix, criadors i granges 
marines, empreses d’aqüicultura  
i organismes públics.

Tècnic/a superior en supervisió  
i control de màquines i  
instal·lacions del vaixell

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.260 hores en el centre educatiu
• 740 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes de propulsió i serveis  
del vaixell

• Instal·lacions i equips elèctrics  
del vaixell

• Sistemes automàtics i de regulació 
del vaixell

• Instal·lacions i processos d’extracció, 
preparació i conservació de la pesca

• Gestió de les instal·lacions  
i la logística del manteniment

• Estructura i dinàmica del vaixell
• Seguretat en el treball a bord
• Situacions d’emergència  

i supervivència en la mar
• Sanitat i primers auxilis en la mar
• Tècniques de manteniment correctiu 

amb reconstrucció d’elements
• Obra viva i elements submergits
• Llengua estrangera
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Cap de màquines i de manteniment
• Inspector/a d’empreses pesqueres
• Inspector/a d’empreses de reparació 

de motors i màquines

On treballaràs?

En el sector pesquer, marítim,  
indústries navals dedicades  
a la construcció, reparació  
i manteniment de vaixells, etc.

Maritimopesquera
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Química

Tècnic/a superior en fabricació  
de productes farmacèutics i afins

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió en indústries  
de procés

• Àrees i serveis de planta farmacèutica
• Operacions unitàries aplicades a la 

preparació de productes farmacèutics 
i afins

• Fabricació industrial de productes 
farmacètics i afins

• La gestió de la qualitat  
en la fabricació de productes  
farmacèutics i afins

• Anàlisi i control de les matèries  
primeres, elements de  
condicionament i productes acabats

• Seguretat i ambient químic
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en fabricació de productes 
farmacèutics

• Cap de línia i cap d’equip  
de fabricació de productes  
farmacèutics

• Tècnic/a de control
• Inspector/a de processos

On treballaràs?

En indústries de fabricació de  
productes farmacèutics, fabricació  
de colorants, fabricació de  
plaguicides, fabricació d’olis  
essencials i substàncies aromàtiques, 
fabricació de sabons i altres  
productes de perfumeria i cosmètics  
i indústria d’alimentació.

Tècnic/a superior en indústries  
de procés de pasta i paper

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió en indústries  
de processos

• Moviment de fluids i elements 
d’impulsió

• Producció i transmissió de la calor
• Procés de pasta i paper
• Gestió i control de qualitat  

en la indústria paperera
• Tècniques analítiques aplicades  

al control de qualitat pasteropaperer
• Seguretat i ambient químic
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encarregat/ada dels equips  
de fabricació de pasta, paper i cartró

• Controlador/a de les diferents fases 
del procés de fabricació de pasta, 
paper i cartró

On treballaràs?

En indústries de fabricació de pastes 
papereres, fabricació i tractament de  
paper i cartró (envasos, embalatges, 
articles de papereria, etc.).
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Tècnic/a superior en laboratori 
d’anàlisi i de control de qualitat

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Mostreig i preparació de la mostra
• Anàlisis químiques
• Anàlisi instrumental
• Assajos físics
• Assajos fisicoquímics
• Assajos microbiològics
• Assajos biotecnològics
• Qualitat i seguretat en el laboratori
• Projecte de laboratori d’anàlisis  

i de control de qualitat

De què treballaràs?

• Tècnic/a de laboratori i de control  
de qualitat

• Analista d’investigació  
i desenvolupament

• Analista d’aigües
• Analista de matèries primeres  

i productes acabats

On treballaràs?

En laboratoris de control de qualitat, 
laboratoris de plantes de tractament 
d’aigües, laboratoris d’investigació  
i desenvolupament i plantes pilot.

Química

Tècnic/a superior en química  
ambiental

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 960 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de la protecció 
ambiental

• Control d’emissions a l’atmosfera
• Control de residus
• Tècniques d’anàlisis  

fisicoquímiques, químiques  
i microbiològiques d’aigües

• Estacions depuradores d’aigües  
residuals

• Seguretat química i higiene industrial
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en depuració d’aigües
• Tècnic/a en tractament de residus
• Tècnic/a en control atmosfèric
• Tècnic/a en auditories i avaluació 

d’impactes

On treballaràs?

En indústries i laboratoris  
de qualsevol sector que tracti  
aigües, residus sòlids o controli  
la contaminació atmosfèrica,  
consultoris mediambientals  
i empreses d’instal·lacions d’equips 
descontaminants.
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Tècnic/a superior en química  
industrial

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió en indústries 
químiques

• Transport de sòlids i fluids
• Generació i recuperació d’energia
• Operacions bàsiques en la indústria 

química
• Reactors químics
• Regulació i control de procés químic
• Manteniment electromecànic  

en indústries de procés
• Formulació i preparació de mescles
• Condicionament i emmagatzematge  

de productes químics
• Prevenció de riscos en indústries 

químiques
• Projecte d’indústries de procés  

químic
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Encarregat/ada de planta química
• Encarregat/ada d’operacions  

de màquines per fabricar, transformar 
i condicionar productes químics

• Supervisor/a d’àrea de producció 
d’energia

• Supervisor/a d’àrea de serveis  
auxiliars

• Supervisor/a de refineries de petroli  
i gas natural

• Cap d’equip en instal·lacions  
de tractament químic

• Cap d’equip en magatzems  
d’indústries químiques

• Cap de parc de tancs en indústries 
químiques

• Cap de zona de recepció i expedició 
de matèries i productes químics

• Supervisor/a de sistemes de control
• Supervisor/a de cambra de control
• Supervisor/a d’àrea en plantes  

de química de transformació
• Supervisor/a d’àrea  

de condicionament
• Responsable de formulació

On treballaràs?

En indústries químiques de diferents  
sectors (refinament de petroli, 
petroquímica, gasos, pintures, olis, 
explosius, etc.).

Química Sanitat

Tècnic/a superior en anatomia 
patològica i citologia

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.320 hores en el centre educatiu
• 680 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
d’anatomia patològica i citologia

• Necròpsies
• Procés de teixits i citopreparació
• Fonaments de citologia i histologia
• Citologia ginecològica
• Citologia de secrecions i líquids
• Citologia de mostres no  

ginecològiques obtingudes  
per punció

• Fotografia macroscòpica  
i microscòpica

• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a especialista en anatomia 
patològica

• Citotècnic/a
• Ajudant/a de forense

On treballaràs?

En laboratoris d’anatomia patològica  
i de citologia, laboratoris de centres  
de planificació familiar, sales de 
necròpsies d’hospitals o instituts 
anatomicoforenses i laboratoris  
de centres d’investigació.
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Tècnic/a superior en audiologia 
protètica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Característiques anatomosensorials 
auditives

• Tecnologia electrònica  
en audiopròtesis

• Acústica i elements de protecció 
sonora

• Elaboració de motlles i protectors 
auditius

• Elecció i adaptació de pròtesis  
auditives

• Atenció a l’hipoacúsic
• Audició i comunicació verbal
• Projecte d’audiologia protèsica
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a superior en audiopròtesi
• Tècnic/a especialista audioprotetista
• Tècnic/a en elaboració de motlles  

i protectors auditius
• Tècnic/a en medició de nivell sonor
• Audiometrista

On treballaràs?

En establiments destinats a 
l’adaptació i venda de pròtesis  
auditives i en el sector industrial  
i en l’àrea de reparació i elaboració  
de productes audioprotètics.

Sanitat

Tècnic/a superior en dietètica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
de dietètica

• Alimentació equilibrada
• Dietoteràpia
• Control alimentari
• Microbiologia i higiene alimentària
• Educació sanitària i promoció  

de la salut
• Fisiopatologia aplicada a la dietètica
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en dietètica i nutrició
• Responsable d’alimentació  

en empreses de servei d’àpats
• Tècnic/a en higiene dels aliments
• Consultor/a en alimentació
• Educador/a sanitari/ària

On treballaràs?

En hospitals, menjadors  
de residències generals i geriàtriques, 
menjadors escolars o d’empreses, 
serveis de restauració, atenció  
primària i comunitària i indústria 
alimentària.
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Tècnic/a superior en documentació 
sanitària

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització d’arxius clínics
• Definició i tractament  

de documentació clínica
• Codificació de dades clíniques  

i no clíniques
• Validació i explotació de les bases  

de dades sanitàries
• Aplicacions informàtiques generals
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en documentació sanitària
• Tècnic/a en codificació
• Cap d’arxius en centres sanitaris

On treballaràs?

En atenció primària i comunitària, 
serveis d’administracions de centres 
hospitalaris, arxiu i unitats de salut 
pública i unitats d’avaluació i control 
de qualitat de la prestació sanitària.

Sanitat

Tècnic/a superior en higiene  
bucodental

Durada dels estudis:
1.400 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
d’higiene bucodental

• Exploració bucodental
• Prevenció bucodental
• Vigilància epidemiològica bucodental
• Educació sanitària i promoció  

de la salut
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a especialista en higiene  
bucodental

• Higienista dental
• Educador/a sanitari/ària

On treballaràs?

En serveis hospitalaris 
d’estomatologia i cirurgia  
maximofacial, atenció primària  
i comunitària i clíniques dentals.
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Tècnic/a superior en imatge  
per al diagnòstic

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.290 hores en el centre educatiu
• 710 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
d’imatge per al diagnòstic

• Física de les radiacions i els equips 
radiològics

• Estudis radiològics convencionals
• L’atenció al pacient/client
• La tomografia computada
• La ressonància magnètica
• Fonaments i tècniques d’exploració 

en medicina nuclear
• Protecció radiològica
• Anatomia a través de la imatge
• Processament i tractament  

de la imatge radiològica
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en imatge per al diagnòstic
• Tècnic/a en protecció radiològica
• Tècnic/a en radiologia d’investigació  

i experimentació
• Delegat/ada comercial de productes  

i equipament sanitari

On treballaràs?

En hospitals, gabinets de radiologia  
de centres de la salut i gabinets  
radiològics extrahospitalaris.

Sanitat

Tècnic/a superior en laboratori  
de diagnòstic clínic

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.560 hores en el centre educatiu
• 440 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
de laboratori de diagnòstic clínic

• Obtenció, preparació i conservació  
de mostres biològiques humanes

• Tècniques instrumentals
• Bioquímica clínica
• Microbiologia
• Immunologia
• Fonaments i tècniques d’anàlisis 

hematològiques i citològiques
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en laboratori de diagnòstic 
clínic

• Tècnic/a en laboratori d’investigació  
i experimentació

• Tècnic/a de laboratori de toxicologia
• Delegat/ada comercial de material  

i productes de laboratori

On treballaràs?

En centres hospitalaris, laboratoris  
de diagnòstic i laboratoris 
d’investigació.
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Tècnic/a superior en ortesis  
i pròtesis

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Administració i gestió d’una  
unitat/gabinet d’ortoprotètica

• Disseny d’ortesis, pròtesis,  
ortopròtesis i ajudes tècniques

• Definició de processos i programació 
del treball

• Elaboració de productes ortoprotètics 
a mida

• Adaptació de productes ortoprotètics 
i ajudes tècniques

• Fonaments de tecnologia industrial
• Fisiopatologia aplicada a l’elaboració 

d’ortopròtesis
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a ortoprotètic/a
• Tècnic/a ortopèdic/a
• Delegat/ada comercial d’empreses 

d’ortesis i pròtesis

On treballaràs?

En el sector sanitari, sector industrial, 
àrea de producció i en establiments 
de venda de productes d’ortopèdics.

Sanitat

Tècnic/a superior en pròtesis  
dentals

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització, administració i gestió 
d’una unitat/gabinet de pròtesis  
dentals

• Disseny de pròtesis i aparells 
d’ortodòncia

• Pròtesi extraïble de resina
• Pròtesi parcial extraïble metàl·lica
• Pròtesi fixa
• Ortodòncia
• Pròtesis mixtes, quirúrgiques  

i implantosuportades
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a protètic/a dental
• Tècnic/a en pròtesis fixes i extraïbles
• Tècnic/a en ortodòncia
• Delegat/ada comercial

On treballaràs?

En laboratoris o dipòsits dentals.
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Tècnic/a superior en radioteràpia

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 990 hores en el centre educatiu
• 710 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de l’àrea de 
treball assignada en la unitat/gabinet 
de radioteràpia

• L’atenció al pacient/client
• Tècniques bàsiques de radioteràpia
• Física de les radiacions i els equips 

radioteràpics
• Planificació dosimètrica
• Tècniques de teleteràpia
• Fonaments i tècniques  

de tractaments de braquiteràpia
• Protecció radiològica
• Fonaments d’oncologia
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en radioteràpia
• Tècnic/a en protecció radiològica
• Delegat/ada comercial de productes  

i equipament sanitari

On treballaràs?

En centres hospitalaris.

Sanitat

Tècnic/a superior en salut  
ambiental

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió de la unitat  
de salut ambiental

• Aigües d’ús i consum
• Contaminació atmosfèrica, acústica  

i per radiacions
• Productes químics i vectors d’interès 

en salut pública
• Residus sòlids i medi construït
• Control i vigilància de la contaminació 

d’aliments
• Educació sanitària i promoció  

de la salut
• Anatomofisiologia i patologia bàsica
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en salut ambiental
• Tècnic/a en control d’aigües  

de consum
• Tècnic/a en contaminació atmosfèrica
• Tècnic/a en gestió de residus

On treballaràs?

En plantes envasadores d’aigua  
embotellada, piscines, laboratoris  
de control d’aigües i aliments,  
administracions d’àmbit estatal,  
regional i local, empreses privades  
de tractament de l’aigua  
i contaminació atmosfèrica,  
docència d’altres tècnics, laboratoris 
d’investigació i control epidemiològic.
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Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic/a superior en animació 
sociocultural

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 1.270 hores en el centre educatiu
• 430 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Organització i gestió d’una petita 
empresa d’activitats de temps lliure  
i socioeducatives

• Desenvolupament comunitari
• Animació cultural
• Animació d’oci i de temps de lleure
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia de la intervenció social
• Bases antropològiques  

i psicosociològiques
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en animació cultural
• Tècnic/a en animació comunitària
• Tècnic/a en animació de temps lliure

On treballaràs?

En entitats culturals, socials, cíviques 
i del lleure, com ara museus,  
biblioteques, centres cívics,  
menjadors escolars, casals, albergs, 
fires i parcs d’atraccions.

Tècnic/a superior en educació 
infantil

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Didàctica de l’educació infantil
• Autonomia personal i salut infantil
• El joc infantil i la seva metodologia
• Expressió i comunicació
• Desenvolupament cognitiu i motor
• Desenvolupament socioafectiu
• Habilitats socials
• Intervenció amb famílies i atenció  

a menors en risc social
• Projecte d’atenció a la infància
• Primers auxilis
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Educador o educadora infantil  
de primer cicle d’educació infantil, 
sota la supervisió d’un/a mestre/a

• Educador/a en institucions i/o  
en programes específics de treball 
amb menors (0-6 anys) en situació 
de risc social, seguint les directrius 
d’altres professionals

• Educador/a en programes o activitats 
d’oci i temps lliure infantil:  
ludoteques, cases de cultura,  
biblioteques, centres educatius, etc.

On treballaràs?

En programes de serveis socials  
i culturals, en el sector de l’educació 
formal i no formal.
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Tècnic/a superior en integració 
social

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 1.280 hores en el centre educatiu
• 420 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Context i metodologia  
de la intervenció social

• Atenció a les unitats de convivència
• Habilitats d’autonomia personal  

i social
• Inserció ocupacional
• Pautes bàsiques i sistemes  

alternatius de comunicació
• Bases antropològiques  

i psicosociològiques
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Educador/a de persones  
amb discapacitat (física, psíquica  
i sensorial)

• Tècnic/a en programes d’ajut  
a domicili

• Tècnic/a en programes  
de prevenció i inserció de persones 
en risc de marginació social

• Tècnic/a en inserció ocupacional

On treballaràs?

En administracions, centres  
de serveis socials, centres 
d’acolliment, centres d’inserció  
ocupacional i professional  
i programes de prevenció o inserció 
social.

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tècnic/a superior en interpretació 
de la llengua de signes

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.790 hores en el centre educatiu
• 210 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Aplicació de les tècniques 
d’interpretació a la llengua de signes 
espanyola (LSE) i a la llengua  
de signes catalana (LSC)

• Guia i interpretació de persones  
sordcegues

• Interpretació en el sistema de signes 
internacional

• Llengua de signes espanyola (LSE)
• Llengua de signes catalana (LSC)
• Expressió corporal aplicada  

al llenguatge de signes
• Psicosociologia de la població sorda  

i sordcega
• Lingüística aplicada a les llengües  

de signes
• Àmbits professionals d’aplicació  

de la llengua de signes catalana  
o espanyola

• Llengua estrangera, anglès
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Intèrpret de la llengua de signes  
espanyola i/o catalana

• Intèrpret del sistema de signes  
internacional (SSI)

• Guia i intèrpret de persones  
sordcegues

On treballaràs?

En organismes públics,  
organitzacions no governamentals 
que treballin amb col·lectius  
de persones sordes i sordcegues 
(ONCE, CNSE i d’altres).
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Tècnic/a superior en intervenció 
sociosanitària (adaptació)

Durada dels estudis:
1.700 hores

• 1.280 hores en el centre educatiu
• 420 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Intervenció sociosanitària
• Intervenció assistencial
• Atenció a les unitats de convivència 
• Habilitats d’autonomia personal  

i social
• Inserció ocupacional
• Pautes bàsiques i sistemes  

alternatius de comunicació 
• Estratègies de la intervenció  

educativa
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

De què treballaràs?

• Educador/a de persones amb  
discapacitat (física, psíquica  
i sensorial)

• Tècnic/a en programes d’ajut  
a domicili

• Tècnic/a en programes de prevenció  
i inserció de persones en situació  
de risc de marginació social

• Tècnic/a en inserció ocupacional

On treballaràs?

En administracions, centres de 
serveis socials, centres d’acolliment, 
centres d’inserció ocupacional  
i professional i programes  
de prevenció o inserció social.

Serveis socioculturals i a la comunitat Tèxtil, confecció i pell

Tècnic/a superior en patronatge  
i moda

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.600 hores en el centre educatiu
• 400 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Materials en tèxtil, confecció i pell
• Tècniques en confecció
• Processos en confecció industrial
• Gestió de la qualitat, prevenció  

de riscos laborals i protecció  
ambiental

• Organització de la producció  
en confecció industrial

• Moda i tendències
• Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell
• Elaboració de prototips
• Patronatge industrial en tèxtil i pell
• Industrialització i escalat de patrons
• Projecte de patronatge i moda
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a patronista
• Tècnic/a responsable en mostrari
• Tècnic/a en confecció de prototips
• Tècnic/a en confecció industrial
• Tècnic/a en fabricació d’articles  

de pell i de cuir
• Tècnic/a en organització  

de la producció
• Dissenyador/a tècnic/a de patronatge  

i confecció amb CAD/CAM
• Tècnic/a de desenvolupament  

de productes de confecció (I+D+I)

On treballaràs?

En empreses de confecció industrial 
del vestit, pelleteria, calçat,  
marroquineria i tallers de confecció  
a mida de peces de vestir.
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Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a superior en automoció

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.580 hores en el centre educatiu
• 420 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes elèctrics i de seguretat  
i confort

• Sistemes de transmissió de forces  
i trens de rodatge

• Motors i els seus sistemes auxiliars
• Elements amovibles i fixos  

no estructurals
• Preparació i embelliment  

de superfícies
• Estructures de vehicles industrials
• Gestió del manteniment de vehicles 

industrials i logística associada
• Administració, gestió  

i comercialització en la petita empresa
• Seguretat en el manteniment  

de vehicles industrials
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de trebal
• Síntesi

De què treballaràs?

• Tècnic/a receptor/a i reparador/a  
de vehicles

• Mecànic/a de vehicles industrials
• Encarregat/ada de taller  

o de seccions de vehicles industrials
• Perit/a taxador/a de vehicles

On treballaràs?

En empreses de reparació  
de vehicles industrials, lleugers,  
pesats i de transport de viatgers.

Tècnic/a superior en manteniment 
aeromecànic

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Motor de reacció, els seus sistemes  
i la unitat de potència auxiliar

• Motor de pistó, hèlix i els seus  
sistemes

• Sistemes de l’aeronau
• Sistemes elèctrics i electrònics  

de les aeronaus
• Materials i estructures  

de les aeronaus
• Legislació i organització  

del manteniment
• Hidràulica i pneumàtica
• Tècniques electromecàniques  

bàsiques per al manteniment
• Seguretat en el manteniment 

d’aeronaus
• Constitució i navegació  

de les aeronaus
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Mecànic/a (planta de potència,  
sistemes mecànics, hidràulics  
i pneumàtics) de línia, hangar i taller

• Inspector/a d’assaigs no destructius

On treballaràs?

En companyies aèries (regulars,  
xàrter i de càrrega), companyies  
de fumigació aèria, companyies de 
lluita contra incendis, aeroclubs  
i institucions oficials (policia i  
protecció civil).
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Tècnic/a superior en manteniment 
d’aviònica

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.590 hores en el centre educatiu
• 410 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes elèctrics de l’aeronau  
i components associats

• Sistemes d’instrumentació,  
de registre de dades de vol  
i de manteniment centralitzat de 
l’aeronau i els seus components

• Planta de potència i sistemes  
mecànics de les aeronaus

• Sistemes de comunicacions  
i de navegació de l’aeronau i  
components associats

• Sistemes de vol automàtic: pilot  
automàtic, gestió de vol i entorn  
de vol

• Computadors d’aeronaus, teoria 
d’operació i el seu manteniment

• Legislació i organització  
del manteniment

• Tècniques electromecàniques  
bàsiques per al manteniment

• Seguretat en el manteniment 
d’aeronaus

• Constitució i navegació de les  
aeronaus

• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

De què treballaràs?

• Tècnic/a en aviònica (sistemes  
elèctrics, de navegació,  
comunicacions, vol automàtic,  
computadors i indicació) de línia, 
hangar i taller

• Inspector/a d’assaigs no destructius

On treballaràs?

En companyies aèries (regulars,  
xàrter i de càrrega), companyies  
de fumigació aèria, companyies  
de lluita contra incendis, aeroclubs  
i institucions oficials (policia i  
protecció civil).

Transport i manteniment de vehicles

Tècnic/a superior en vehicles  
industrials (adaptació)

Durada dels estudis:
2.000 hores

• 1.580 hores en el centre educatiu
• 420 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Sistemes elèctrics, de seguretat  
i de confort

• Sistemes de transmissió de força  
i trens de rodatge

• Motors i els seus sistemes auxiliars
• Elements amovibles i fixos  

no estructurals
• Preparació i embelliment  

de superfícies
• Estructures de vehicles industrials
• Gestió del manteniment del vehicle 

industrial i logística associada
• Administració, gestió i  

comercialització en la petita empresa
• Seguretat en el manteniment  

de vehicles industrials
• Relacions en l’àmbit de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

De què treballaràs?

• Tècnic/a de diagnosi de vehicles 
industrials

• Assessor/a de servei
• Mecànic/a de vehicles industrials
• Encarregat/ada de taller o seccions 

de vehicles industrials
• Perit/a taxador/a de vehicles

On treballaràs?

En empreses de reparació  
de vehicles industrials, lleugers,  
pesats i de transport de viatgers.



Resultat cerca de centres i ensenyaments 

Heu seleccionat a: 
 

    Comarca: Baix Ebre  

    Tipus d'ensenyament: formació professional de grau mitjà, formació professional de grau superior  

 

  

Institut Esc. de Capacitació Nauticopesquera de 

Ca (43008493) 

c. del Mediterrani, 2  

L'Ametlla de Mar  

43860 - Ametlla de Mar  

977457775 - 977457705  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - pesca i transport marítim  

   - operació, control i manteniment de màquines i 

instal·lacions del vaixell  

   - busseig de profunditat mitjana  

   - instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau superior  

   - navegació, pesca i transport marítim  

   - supervisió i control de màquines i instal·lacions  

del vaixell  

  

Institut Mare de Déu de la Candelera 

(43006976) 

av. l'Ensenyament, s/n  

L'Ametlla de Mar  

43860 - Ametlla de Mar  

977456442 - 977456442  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació secundària obligatòria  

  batxillerat  

   - batxillerat de ciències i tecnologia  

   - batxillerat d'humanitats i ciències socials  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - gestió administrativa  

  

 

  

Institut Roquetes (43008420) 

c. Anselm Clavé, 8  

43520 - Roquetes  

977504222 - 977504252  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació secundària obligatòria  

  batxillerat  

   - batxillerat de ciències i tecnologia  

   - batxillerat d'humanitats i ciències socials  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - perruqueria  

   - estètica personal decorativa    

Institut de l'Ebre (43004441) 

av. Colom, 34-42  

43500 - Tortosa  

977500949 - 977503064  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació secundària obligatòria  

  batxillerat  

   - batxillerat de ciències i tecnologia  

   - batxillerat d'humanitats i ciències socials  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - gestió administrativa  

   - comerç  

   - instal·lacions elèctriques i automàtiques  

   - mecanització  

   - cures auxiliars d'infermeria  

   - farmàcia i parafarmàcia  

   - emergències sanitàries  

   - atenció sociosanitària  

   - instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies  

   - sistemes microinformàtics i xarxes  

  curs de preparació de la prova d'accés als 

cicles formatius de grau superior  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau superior  

   - secretariat  

  



   - administració i finances  

   - gestió comercial i màrqueting  

   - desenvolupament i aplicació de projectes de 

construcció  

   - projectes d'edificació  

   - instal·lacions electrotècniques  

   - sistemes de telecomunicació i informàtics  

   - sistemes electrotècnics i automatitzats  

   - programació de la producció en fabricació 

mecànica  

   - dietètica  

   - laboratori de diagnòstic clínic  

   - educació infantil  

   - integració social  

   - prevenció de riscos professionals  

   - administració de sistemes informàtics en 

xarxa  

   - desenvolupament d'aplicacions informàtiques  

   - eficiència energètica i energia solar tèrmica  

 

  

Institut Joaquin Bau (43004438) 

av. Estadi, 14  

43500 - Tortosa  

977501310 - 977503423  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació secundària obligatòria  

  batxillerat  

   - batxillerat d'arts  

   - batxillerat de ciències i tecnologia  

   - batxillerat d'humanitats i ciències socials  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - cuina i gastronomia  

  

Nuestra Señora de la Consolación (43004311) 

c. Argentina, 32-34  

43500 - Tortosa  

977440326 - 977443002  

Privat  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació infantil  

   - educació infantil: llar d'infants (subvencionat)  

   - educació infantil: parvulari (concertat)  

  educació primària (concertat)  

  educació secundària obligatòria (concertat)  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - gestió administrativa (concertat)  

   - cures auxiliars d'infermeria (concertat)  

  

 

  

Via Magna (43012046) 

c. Accés al Seminari, 17  

43500 - Tortosa  

Privat  

 

Ensenyaments impartits:  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - cuina i gastronomia  

   - serveis en restauració  

   - forneria, pastisseria i confiteria  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau superior  

   - gestió d'allotjaments turístics  

   - restauració  

  

Institut de Deltebre (43006964) 

av. de Catalunya, s/n  

43580 - Deltebre  

977489123 - 977489816  

Públic  

 

Ensenyaments impartits:  

  educació secundària obligatòria  

  batxillerat  

   - batxillerat de ciències i tecnologia  

   - batxillerat d'humanitats i ciències socials  

  cicles formatius de formació professional 

específica de grau mitjà  

   - gestió administrativa  

   - instal·lació i manteniment electromecànic de 

maquinària i conducció de línies  
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Informació general

Que són els PQPI

Els programes de qualificació  
professional inicial (PQPI) faciliten 
l’inici d’un itinerari professional 
i formatiu, tant de transició al món 
laboral com de continuïtat formativa.

Aquests programes tenen com a 
objectius:

• proporcionar formació professional 
elemental que faciliti la incorporació 
laboral en un sector professional,

• desenvolupar actituds  
i competències que contribueixin  
al creixement personal i a la inserció 
social i laboral,

• ampliar competències bàsiques  
per afavorir la continuïtat educativa  
i la formació al llarg de la vida.

A qui s’adrecen

Els PQPI es dirigeixen a joves més 
grans de 16 anys (16 anys complerts 
o que els compleixin abans del 31  
de desembre de l’any d’inici del  
programa) i, prioritàriament, a menors 
de 21 anys que no hagin obtingut 
el graduat en ESO. Els PQPI 
permeten:

• accedir al món laboral,
• continuar la formació professional  

en un cicle formatiu de grau mitjà,
• treballar i continuar estudiant,
• obtenir el graduat en ESO.

Estructura dels programes

Els PQPI s’estructuren en mòduls  
obligatoris (mòduls A i B) i mòduls 
voluntaris (mòduls C).

Mòduls A. Mòduls de formació 
professional específica (entre 400  
i 770 hores)

• Mòduls de formació professional de 
nivell 1, del Catàleg de qualificacions 
professionals

• Formació pràctica en empreses 
(FCT), entre 150 i 250 hores

• Projecte integrat, entre 30 i 60 hores

Mòduls B. Mòduls de formació  
general (entre 240 i 550 hores)

• Desenvolupament i recursos 
personals

• Coneixement de l’entorn social 
i professional

• Aprenentatges instrumentals bàsics
• Tutoria

Mòduls C. Mòduls voluntaris

 Aquests mòduls permeten obtenir 
el graduat en educació secundària, 
sempre que es tinguin aprovats  
els mòduls obligatoris. En general,  
es cursen en els centres de formació 
de persones adultes.

 D’acord amb la formació prèvia, pot 
ser que l’alumnat hagi de fer mòduls 
preparatoris complementaris o bé 
que estigui exempt de fer algun dels 
mòduls C.
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Durada

Els mòduls obligatoris tenen, amb 
caràcter general, una durada d’un 
curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.

Accés i calendari

 La preinscripció es fa a principis de 
maig i la matriculació, a principis  
de setembre. La matrícula resta  
oberta durant un període per cobrir 
vacants.

 Durant el mes de setembre, abans  
de començar la formació, els centres 
fan activitats d’acollida 
i d’orientació per a joves, entre 
les quals cal destacar el pla formatiu 
individualitzat.

Per formalitzar la matrícula cal que el 
jove o la jove presenti com a mínim:

• certificació acadèmica expedida  
per l’últim centre on hagi estat  
escolaritzat i, si escau, els informes 
d’orientació i psicopedagògics;

• en el cas d’alumnat nouvingut  
que no hagi estat escolaritzat  
en cap centre docent de l’Estat 
espanyol, documentació que acrediti 
els estudis cursats en el seu país 
d’origen.

 Com que l’accés és voluntari,  
en la matriculació, cada jove ha  
de signar un acord formatiu, en què 
es comprometi a assistir a classe 
amb aprofitament i a respectar les 
normes bàsiques de funcionament.

Grups reduïts

Els grups dels programes de  
qualificació professional inicial els 
formen un màxim de 15 alumnes. 
Aquest nombre varia si el grup integra 
alumnat amb necessitats educatives 
específiques.

Atenció personalitzada

L’atenció personalitzada,  
la tutorització i l’orientació de 
l’alumnat són elements clau  
dels programes de qualificació  
professional inicial.

L’atenció individualitzada té com  
a finalitats:

• el seguiment del procés formatiu  
de cada jove,

• l’orientació personal, acadèmica  
i professional necessària per definir  
el seu projecte de futur,

• l’acompanyament en la inserció  
laboral i educativa en finalitzar el 
programa.

Certificació final

La superació dels mòduls obligatoris 
dels PQPI permet obtenir la  
certificació acadèmica corresponent.

Aquesta certificació té la validesa  
i reconeixement següents:

En l’àmbit acadèmic
• per a l’accés a cicles formatius  

de grau mitjà:

 – exempció de la part  
cientificotecnològica de la prova 
d’accés i reconeixement de la  
qualificació global del PQPI en el 
càlcul de la nota final de la prova;

 – exempció total de la prova si  
la qualificació global del PQPI és igual  
o superior a 8.

• per a l’obtenció del graduat en ESO:
 – opció de cursar els mòduls  

voluntaris C (set mòduls);
 – si la qualificació global del PQPI és 

superior a 6,5 no cal cursar un dels 
mòduls C.

En l’àmbit laboral
• acreditació de competències  

professionals.

Possibilitats en acabar el PQPI

Un cop s’hagin finalitzat els mòduls 
obligatoris d’un PQPI es pot:

• cursar un cicle formatiu de grau mitjà 
(CFGM) si se supera la prova d’accés 
o si se’n queda exempt,

• obtenir el graduat en ESO (mòduls C),
• accedir al món laboral amb  

una qualificació reconeguda.

Itineraris

* amb possibilitat d’exempcions

ESO

Món laboral

Títol 
GESO

Tu ets 
aquí

Prova  
d’accés*

Mòduls
obligatoris

(A i B)

Mòduls
voluntaris 

(C)

CFGM

Certificació 
acadèmica

CFGS

Informació general

Prova  
d’accés
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Sumari

 Administració i gestió
8 Auxiliar en activitats d’oficina  

i en serveis administratius generals

 Agrària
9 Auxiliar en activitats agropecuàries
10 Auxiliar en jardineria: vivers i jardins
11 Auxiliar en vivers i jardins

 Arts gràfiques
12 Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

 Comerç i màrqueting
13 Auxiliar en comerç i atenció  

al públic
14 Auxiliar de vendes, oficina i atenció  

al públic

 Edificació i obra civil
15 Auxiliar de paleta i construcció
16 Auxiliar de pintura

 Electricitat i electrònica
17 Auxiliar en muntatges 

d’instal·lacions electrotècniques  
en edificis

 Fabricació mecànica
18 Auxiliar de fabricació mecànica*
19 Auxiliar de fabricació mecànica  

i d’ajust i soldadura
20 Auxiliar de fabricació mecànica  

i instal·lacions electrotècniques*
21 Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
22 Auxiliar de mecànica i electricitat
23 Auxiliar de serralleria  

i construccions metàl·liques

 Fusta, moble i suro
24 Auxiliar en treballs de fusteria  

i instal·lació de mobles

 Hoteleria i turisme
25 Auxiliar de cuina
26 Auxiliar d’establiments hotelers
27 Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering*
28 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  

de restauració
29 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  

de restaurant i bar*

 Imatge personal
30 Auxiliar de perruqueria
31 Auxiliar en imatge personal:  

perruqueria i estètica

 Indústries alimentàries
32 Auxiliar de la indústria càrnia
33 Auxiliar de pastisseria i fleca

 Informàtica i comunicacions
34 Auxiliar de muntatge i manteniment
 d’equips informàtics
35 Auxiliar de muntatge i manteniment 

de sistemes microinformàtics*

 Instal·lació i manteniment
36 Auxiliar en fontaneria i calefacció  

i climatització
37 Auxiliar en manteniment  

i muntatges d’instal·lacions  
elèctriques i d’aigua i gas

38 Auxiliar en muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua 
i gas

 Transport i manteniment 
de vehicles

39 Auxiliar de manteniment  
de carrosseria de vehicles

40 Auxiliar de reparació i manteniment
 de vehicles lleugers

Organització

El Departament d’Ensenyament  
organitza i gestiona, en col·laboració  
amb altres administracions i amb  
empreses, dues modalitats de PQPI:

• PQPI-pla de transició al treball 
(PTT), en col·laboració amb 
administracions locals i empreses.

• PQPI-formació i aprenentatge 
professional (FIAP), en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació  
de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament  
autoritza la impartició d’aquests  
programes a centres docents, a altres  
administracions i a entitats de  
formació, els quals els organitzen 
d’acord amb els requisits i normativa 
dels PQPI. Alguns d’aquests  
programes estan finançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

On estudiar

 Al web del Departament 
d’Ensenyament (www.gencat.cat/
ensenyament) es poden consultar tots 
els centres que organitzen aquests 
ensenyaments.

Resultats del curs 2009-2010

• Participació: 6.281 alumnes
 Tot l’alumnat ha tingut una primera 

experiència en el món laboral perquè 
ha fet pràctiques en empreses.

• Avaluació
 El 84% de l’alumnat ha superat  

els programes; l’11% n’ha obtingut 
una qualificació igual o superior a 8.

• Proves d’accés
 El 36% de l’alumnat ha superat les 

proves d’accés i cursarà un cicle 
formatiu de grau mitjà.

• Mòduls voluntaris C
 El 13% dels i de les alumnes ha 

cursat mòduls per obtenir el graduat 
en ESO.

Més informació

• Al web www.gencat.cat/ensenyament
• Al telèfon 900 151 176

Informació general

* Perfil experimental.
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Administració i gestió

Auxiliar en activitats d’oficina  
i en serveis administratius

Aprendràs els coneixements  
necessaris per fer tasques  
administratives i de gestió, així com 
fer operacions d’enregistrament  
de dades i tràmits elementals de  
verificació de dades i documents.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Tècniques administratives bàsiques 

d’oficina
• Operacions bàsiques de comunicació
• Reproducció i arxiu
• Enregistrament de dades
• Tractament de dades, textos  

i documentació

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En oficines, despatxos  
o departaments d’administració o 
serveis generals públics o privats.

De què treballaràs
• Auxiliar d’oficina
• Auxiliar de serveis generals
• Auxiliar d’arxiu
• Classificador/a i repartidor/a  

de correspondència
• Ordenança
• Auxiliar d’informació
• Telefonista en serveis centrals 

d’informació
• Taquiller/a
• Gravador/a i verificador/a de dades
• Operador/a documental
• Auxiliar de digitalització

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots cursar el següent:

• Gestió administrativa (GM)

Agrària

Auxiliar en activitats agropecuàries

Aprendràs a executar operacions 
auxiliars en cultius agrícoles  
i en explotacions ramaderes seguint 
les instruccions de superiors o el pla 
de treball, atenent a criteris de  
qualitat, benestar dels animals  
i protecció del medi ambient.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions auxiliars per al regatge, 

l’adobament i l’aplicació  
de tractaments en cultius agrícoles

• Operacions auxiliars de cultiu,  
recol·lecció i manteniment 
d’instal·lacions en explotacions  
agrícoles

• Operacions auxiliars de reproducció 
ramadera

• Operacions auxiliars de maneig de la 
producció en explotacions ramaderes

• Operacions auxiliars de manteniment  
d’instal·lacions i maneig  
de maquinària i equips  
en explotacions ramaderes

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal

• Coneixement de l’entorn social  
i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
A l’àrea de producció d’empreses,  
en explotacions extensives,  
intensives (hortícoles, fructícoles,  
de flor tallada), agropecuàries  
i ramaderes (porcines, ovines i  
de cabrum, equines i d’aviram).

De què treballaràs
• Auxiliar agrícola
• Auxiliar agropecuari/ària
• Aplicador/a de plaguicides de nivell 

bàsic
• Auxiliar ramader/a

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Jardineria i floristeria (GM)
• Producció agroecològica (GM)
• Producció agropecuària (GM)
• Treballs forestals i de conservació  

del medi natural (GM)
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Agrària

Auxiliar en vivers i jardins

Aprendràs a executar operacions 
auxiliars per a la instal·lació  
i manteniment de jardins, parcs i  
zones verdes, i per a la producció  
i manteniment de plantes en vivers i 
en centres de jardineria.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions auxiliars per a la  

producció i manteniment de plantes 
en vivers i centres de jardineria

• Operacions auxiliars per a la 
instal·lació de jardins, parcs i zones 
verdes

• Operacions auxiliars per al  
manteniment de jardins, parcs i zones 
verdes

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades  
a la instal·lació i manteniment  
de jardins i zones verdes i a la  
producció de plantes (vivers i centres 
de jardineria).

De què treballaràs
• Auxiliar de jardineria
• Auxiliar de viver
• Auxiliar de centres de jardineria
• Auxiliar de camps esportius
• Aplicador/a de plaguicides de nivell 

bàsic

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Jardineria i floristeria (GM)
• Producció agroecològica (GM)
• Producció agropecuària (GM)
• Treballs forestals i de conservació  

del medi natural (GM)

Auxiliar en jardineria: vivers  
i jardins

Aprendràs a executar operacions 
auxiliars per a la instal·lació  
i manteniment de jardins, parcs i  
zones verdes, i per a la producció  
i manteniment de plantes en vivers i 
en centres de jardineria, així com  
la recepció i condicionament de flors 
i plantes.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions auxiliars per a la  

producció i manteniment de plantes 
en vivers i centres de jardineria

• Operacions auxiliars per a la 
instal·lació de jardins, parcs i zones 
verdes

• Operacions auxiliars per al  
manteniment de jardins, parcs i zones 
verdes

• Operacions auxiliars en l’elaboració 
de composicions amb flors i plantes

• Serveis bàsics de floristeria i atenció 
al públic

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal

• Coneixement de l’entorn social  
i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses de jardineria, vivers  
i centres de jardineria, establiments  
de floristeria, tallers dedicats  
a la composició de flors, magatzems 
de flors i en el servei públic de parcs, 
jardins i zones verdes.

De què treballaràs
• Auxiliar de jardineria
• Auxiliar de viver
• Auxiliar de centres de jardineria
• Auxiliar de camps esportius
• Aplicador/a de plaguicides de nivell 

bàsic
• Auxiliar de floristeria
• Auxiliar de vendes en floristeries
• Mosso/mossa de floristeria

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Jardineria i floristeria (GM)
• Producció agroecològica (GM)
• Producció agropecuària (GM)
• Treballs forestals i de conservació  

del medi natural (GM)
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Arts gràfiques

Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

Aprendràs a fer la reproducció,  
enquadernació funcional  
i altres acabats de reprografia;  
executar operacions auxiliars  
en tècniques bàsiques d’impressió 
del producte gràfic, de serigrafia  
i de tampografia per produir  
impresos i formes impressores,  
i en l’aprovisionament, manipulació  
de material i emmagatzematge del 
producte final.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Impressió de productes  

en tampografia
• Recepció i despatx de treballs  

de reprografia
• Reproducció en equips de reprografia
• Operacions d’acabat en reprografia
• Tècniques de serigrafia

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses de reprografia, arts 
gràfiques, multiserveis gràfics  
i comunicació gràfica i visual.  
Fonamentalment en el sector  
de les arts gràfiques, així com  
en els departaments de reprografia 
d’empreses d’altres sectors  
productius: arquitectura, enginyeria, 
construcció, universitat, organismes 
oficials i institucions educatives  
i culturals.

De què treballaràs
• Operari/ària de reprografia
• Auxiliar de serigrafia
• Auxiliar de tampografia
• Auxiliar d’impressió gràfica
• Auxiliar d’enquadernació industrial
• Manipulador/a de productes de cartró

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Enquadernació i manipulació  
de paper i cartró (GM)

• Impressió en arts gràfiques (GM)
• Preimpressió en arts gràfiques (GM)

Comerç i màrqueting

Auxiliar en comerç i atenció  
al públic

Aprendràs a fer activitats auxiliars  
de reposició, condicionament  
en el punt de venda i repartiment  
de proximitat i, si escau, a atendre  
i a donar informació protocol·litzada i  
estructurada a clients i clientes  
en el punt de venda o en el servei  
de repartiment de proximitat.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Feines auxiliars en el punt de venda
• Preparació de comandes
• Manipulació i moviments  

amb transpalets i carretons de mà
• Atenció bàsica al client
• Operacions auxiliars 

d’emmagatzematge

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En establiments comercials: botigues, 
supermercats i hipermercats.

De què treballaràs
• Auxiliar de dependent/a de comerç
• Reposador/a
• Preparador/a de comandes
• Repartidor/a de proximitat

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots cursar el següent:

• Comerç (GM)
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Comerç i màrqueting

Auxiliar en vendes, oficina i atenció 
al públic

Aprendràs a executar les activitats 
d’auxiliar de venda de productes  
i/o serveis a través dels diferents  
canals de comercialització, a establir  
relacions satisfactòries amb els 
clients o clientes i a fer el tractament 
documental dels procediments  
administratius de l’activitat  
empresarial.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions auxiliars en el punt  

de venda
• Preparació de comandes
• Atenció bàsica al client
• Tècniques administratives bàsiques 

d’oficina
• Operacions bàsiques de comunicació
• Reproducció i arxiu

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
A l’àrea de comerç d’establiments 
comercials. També a l’àrea 
d’administració, recursos humans, 
comptabilitat o finances de qualsevol 
empresa.

De què treballaràs
• Dependent/a
• Teleoperador/a (centre d’atenció  

telefònica)
• Informació i atenció al client
• Caixer/a
• Reposador/a
• Operador/a de centre d’atenció  

multicanal
• Auxiliar administratiu comercial
• Auxiliar administratiu de comptabilitat
• Auxiliar administratiu de recursos 

humans
• Auxiliar administratiu  

de l’administració pública

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots cursar el següent:

• Comerç (GM)

Edificació i obra civil

Auxiliar de paleta i construcció

Aprendràs a aixecar murs i a fer  
particions de maó i blocs per revestir;  
construir i col·locar elements de  
suport de cobertura en obres  
de cobertes; fer tasques auxiliars  
en talls d’obra; preparar els suports 
per revestir amb morters, pastes  
i pintures; arrebossar a bona vista i 
fer guarnits, i aplicar emprimacions  
i pintures protectores.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Tasques auxiliars d’obra
• Pastes, morters, adhesius i formigons
• Obres de fàbrica per revestir
• Faldars per a cobertes
• Tractament de suports per a  

revestiment en construcció
• Arrebossats i guarnits a bona vista
• Pintura i materials d’emprimació  

i protectors en construcció

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses del sector de la  
construcció com a treballador/a  
assalariat/ada.

De què treballaràs
• Auxiliar de paleta
• Peó especialitzat
• Col·locador/a de bloc prefabricat
• Ajudant/a de pintor/a

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Acabats de construcció (GM)
• Obres de formigó (GM)
• Obres de la construcció (GM)
• Operacions i manteniment  

de maquinària de construcció (GM)
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Edificació i obra civil

Auxiliar de pintura

Aprendràs a preparar els suports  
per fer revestiments amb pastes i  
pintures, aplicar emprimacions  
i pintures protectores i col·laborar  
en l’envernissat i empaperat sobre  
qualsevol superfície.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Tractament de suports per al  

revestiment en construcció
• Pintura i materials d’emprimació  

i protectors en construcció
• Preparació dels equips i mitjans 

d’aplicació de vernissos i laques  
en elements de fusteria i moble

• Aplicació de productes d’acabat 
superficial amb mitjans mecànics  
i manuals en fusteria i moble

• Revestiments murals en paper, fibra 
de vidre i vinílics

• Coneixement de materials, útils  
i eines: tipus, característiques, ús i 
conservació

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En l’àrea de la producció d’empreses 
del sector de la construcció,  
principalment en l’edificació,  
i en els sectors productius on es fan 
treballs de pintura i decoració.

De què treballaràs
• Ajudant/a de pintura i empaperador/a
• Auxiliar d’acabador/a de mobles  

de fusta

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Acabats de construcció (GM)
• Obres de formigó (GM)
• Obres de la construcció (GM)
• Operacions i manteniment  

de maquinària de construcció (GM)

Electricitat i electrònica

Auxiliar en muntatges 
d’instal·lacions electrotècniques  
en edificis

Aprendràs a fer operacions auxiliars  
en el muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electrotècniques  
en edificis per a diversos usos  
i instal·lacions.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis

• Operacions de muntatge 
d’instal·lacions de telecomunicacions

• Instal·lacions de megafonia
• Instal·lacions d’antenes
• Instal·lacions de telefonia interior  

i d’intercomunicació
• Instal·lacions de seguretat
• Instal·lacions d’energia fotovoltaica

Formació pràctica en empreses 

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses, majoritàriament  
privades, que es dediquen  
al muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electrotècniques  
en habitatges, oficines i locals  
comercials i industrials.

De què treballaràs
• Auxiliar en instal·lacions elèctriques 

de baixa tensió
• Auxiliar de muntatge d’antenes  

receptores de televisió per satèl·lit
• Auxiliar d’instal·lació i reparació 

d’equips telefònics i telegràfics
• Auxiliar d’instal·lació d’equips  

i sistemes de comunicació
• Auxiliar d’instal·lació i reparació 

d’instal·lacions telefòniques
• Auxiliar de la indústria de producció  

i distribució d’energia elèctrica

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Equips electrònics de consum (GM)
• Instal·lacions de telecomunicacions 

(GM)
• Instal·lacions elèctriques  

i automàtiques (GM)
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Fabricació mecànica

Auxiliar de fabricació mecànica  
i d’ajust i soldadura

Aprendràs les operacions bàsiques  
de fabricació; l’alimentació  
i l’assistència en els processos  
de mecanització, muntatge i fosa  
automatitzats, i a soldar d’acord  
amb les especificacions 
de procediments de soldadura.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Soldadura per arc elèctric i elèctrode 

revestit
• Soldadura per arc sota gas protector 

amb elèctrode no consumible

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades a sectors 
productius amb activitats  
de fabricació de productes  
electromecànics, construcció  
de maquinària, construcció  
i reparació de material de transport, 
fabricació, muntatge o reparació  
de construccions metàl·liques  
i instal·lacions.

De què treballaràs
• Auxiliar d’indústria manufacturera
• Auxiliar de processos automatitzats
• Auxiliar de soldadura

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Fosa (GM)
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Mecanització (GM)
• Soldadura i caldereria (GM)
• Tractaments superficials i tèrmics 

(GM)

Auxiliar de fabricació mecànica*

 Aprendràs les operacions bàsiques  
de fabricació; l’alimentació  
i l’assistència en els processos  
de mecanització, muntatge i fosa  
automatitzats; a realitzar  
les soldadures d’acord amb les  
especificacions de procediments  
de soldadura.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
 1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Manteniment de tallers
• Plànols i mesures
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Soldadura amb arc elèctric  

amb elèctrode revestit

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
 En empreses dedicades a la  

fabricació i muntatge de productes 
electromecànics.

De què treballaràs
• Auxiliar de processos automatitzats
• Muntador/a de màquines eines
• Peó de la indústria metal·lúrgica
• Peó d’indústries manufactureres

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés  
per accedir a un cicle de grau mitjà;  
si en vols estudiar un de la mateixa 
àrea pots escollir entres els següents:

• Fosa (GM)
• Mecanització (GM)**
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Soldadura i caldereria (GM)**
• Tractaments superficials i tèrmics 

(GM)

* Perfil experimental amb correspondències  
en els cicles formatius assenyalats (**)
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Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

Aprendràs les operacions bàsiques  
de construcció, muntatge i reparació 
d’elements de fusteria metàl·lica  
i PVC amb material d’acer, alumini  
o plàstic.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Equips d’anivellament
• Equips d’aplomat
• Procediments de mesura
• Procediments de tall de xapes, perfils 

i tubs
• Procediment de traçat i marcatge  

de xapes, perfils i tubs
• Materials i procediments  

de soldadura
• Materials emprats en construccions  

i fusteria metàl·lica
• Muntatge d’elements i estructures  

de construccions i fusteria metàl·lica
• Materials emprats en construccions 

de PVC
• Muntatge d’elements de PVC

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal

• Coneixement de l’entorn social  
i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En el sector de fabricació mecànica, 
en l’àrea de fabricació, muntatge  
o reparació. En general, en empreses 
dedicades a la fabricació i muntatge 
d’estructures metàl·liques i PVC.

De què treballaràs
• Ajudant/a de fusteria metàl·lica i PVC
• Ajudant/a de muntatge
• Reparador/a de fusteria metàl·lica  

i PVC

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Fosa (GM)
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Mecanització (GM)
• Soldadura i caldereria (GM)
• Tractaments superficials i tèrmics 

(GM)

Fabricació mecànica

Auxiliar de fabricació mecànica  
i instal·lacions electrotècniques*

 Aprendràs les operacions bàsiques  
de fabricació; l’alimentació  
i l’assistència en els processos  
de mecanització, muntatge i fosa 
automatitzats; a fer operacions  
auxiliars en el muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electrotècniques  
i de telecomunicacions en edificis  
per a diversos usos i instal·lacions.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
 1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Equipaments elèctrics i domòtics 

bàsics
• Instal·lacions elèctriques i domòtiques 

d’habitatges i locals
• Reparació d’instal·lacions elèctriques 

i domòtiques

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
 En empreses dedicades a la  

fabricació i muntatge de productes 
electromecànics i al muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
electrotècniques en edificis 
d’habitatges, oficines, locals  
comercials i industrials.

De què treballaràs
• Auxiliar de processos automatitzats
• Muntador/a de màquines eines
• Peó de la indústria metal·lúrgica
• Peó d’indústries manufactureres
• Ajudant/a d’instal·lador/a d’equips  

i sistemes de comunicació
• Ajudant/a d’instal·lador/a reparador/a 

d’instal·lacions telefòniques
• Operari/ària d’instal·lacions  

elèctriques de baixa tensió
• Peó de la indústria de producció  

i distribució d’energia elèctrica

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entres els següents:

• Fosa (GM)
• Mecanització (GM)**
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Soldadura i caldereria (GM)**
• Tractaments superficials i tèrmics (GM)
 De la família d’Electricitat i electrònica, 

pots escollir entres els següents:
• Equips electrònics de consum (GM)
• Instal·lacions de telecomunicacions 

(GM)
• Instal·lacions elèctriques  

i automàtiques (GM)**
* Perfil experimental amb correspondències  
en els cicles formatius assenyalats (**)
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Auxiliar de mecànica i electricitat

Aprendràs les operacions bàsiques  
de fabricació; l’alimentació  
i l’assistència en els processos  
de mecanització, muntatge i fosa  
automatitzats; a fer operacions  
auxiliars en el muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
electrotècniques i singulars en edificis 
per a diversos usos i instal·lacions.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Operacions de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades a sectors 
productius d’indústries de fabricació 
mecànica i d’instal·lacions, a l’àrea  
de fabricació, muntatge i reparació.

De què treballaràs
• Auxiliar d’indústria manufacturera
• Auxiliar de processos automatitzats
• Auxiliar de soldadura

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Fosa (GM)
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Mecanització (GM)
• Soldadura i caldereria (GM)
• Tractaments superficials i tèrmics 

(GM)

Fabricació mecànica

Auxiliar de serralleria  
i construccions metàl·liques

Aprendràs les operacions bàsiques  
de construcció, muntatge  
i reparació d’elements de serralleria i 
d’estructures metàl·liques amb  
material d’acer, alumini o plàstic.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions de fabricació
• Operacions de muntatge
• Equips d’anivellament
• Equips d’aplomat
• Procediments de mesura
• Procediments de tall de xapes, perfils 

i tubs
• Procediment de traçat i marcatge  

de xapes, perfils i tubs
• Materials i procediments  

de soldadura
• Materials emprats en construccions  

i fusteria metàl·lica
• Muntatge d’elements i estructures  

de construcció i fusteria metàl·lica

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En el sector de fabricació mecànica, 
en l’àrea de fabricació, muntatge  
o reparació. En general, en empreses 
dedicades a la fabricació i muntatge 
de productes de serralleria  
i construccions mecàniques.

De què treballaràs
• Ajudant/a de fusteria metàl·lica
• Ajudant/a de muntatge
• Reparador/a de fusteria metàl·lica
• Ajudant/a de serralleria de metall

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Fosa (GM)
• Manteniment i reparació de rellotgeria 

(GM)
• Mecanització (GM)
• Soldadura i caldereria (GM)
• Tractaments superficials i tèrmics 

(GM)
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Fusta, moble i suro

Auxiliar en treballs de fusteria  
i instal·lació de mobles

Aprendràs a operar amb equips  
de mecanització per a la fabricació 
d’elements de fusteria i moble;  
ajustar i embalar productes  
i elements de fusteria i moble i 
col·laborar en el muntatge  
i la instal·lació; aplicar productes 
d’acabat, condicionar la superfície 
per a l’aplicació del producte final  
i controlar-ne l’assecat.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Mecanització de fusta i derivats
• Ajustament i embalatge de mobles  

i elements de fusteria
• Muntatge i instal·lació d’elements  

de fusteria i moble
• Preparació dels equips i dels mitjans 

d’aplicació
• Aplicació de productes d’acabat 

superficial amb mitjans  
mecanicomanuals en fusteria i moble

• Condicionament de la superfície  
per a l’aplicació del producte final  
i controlar l’assecatge en productes  
de fusteria i moble

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades a la fabricació 
de mobiliari i d’elements de fusteria  
i a l’aplicació de productes d’acabat 
en general.

De què treballaràs
• Muntador/a de productes 

d’ebenisteria en general
• Muntador/a de mobles de fusta  

o similars
• Muntador/a de productes de fusta
• Acabador/a de mobles de fusta
• Envernissador/a de parquet
• Envernissador/a i lacador/a 

d’artesania de fusta i de moble  
de fusta

• Operador/a d’acabats de mobles  
de tren

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Fabricació a mida i instal·lació  
de fusteria i moble (GM)

• Fusteria i moble (GM)
• Transformació de fusta i suro (GM)

Hoteleria i turisme

Auxiliar de cuina

Aprendràs a preelaborar aliments, 
preparar i presentar elaboracions  
culinàries senzilles i assistir en la 
preparació d’elaboracions més  
complexes; assistir en el servei,  
preparar i presentar begudes senzilles 
i menjars ràpids.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Aprovisionament, preelaboració  

i conservació culinaris
• Elaboració culinària bàsica
• Aprovisionament intern de gèneres  

i productes culinaris
• Tècniques de cuina
• Elaboracions culinàries bàsiques  

d’aplicacions múltiples
• Elaboracions elementals de cuina
• Presentació i decoració 

d’elaboracions culinàries
• Seguretat a les zones de producció  

i servei d’aliments i begudes
• Neteja d’instal·lacions i equips
• Higiene alimentària i manipulació 

d’aliments
• Uniformitat i equipament personal  

de seguretat
• Participació en la millora de la qualitat

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per  

al desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses d’hoteleria,  
en la preelaboració i elaboració 
d’aliments i begudes, restauració 
tradicional i col·lectiva i distribució 
d’aliments elaborats.

De què treballaràs
• Auxiliar i ajudant/a de cuina
• Auxiliar de col·lectivitats
• Ajudant/a de cambra
• Ajudant/a de bar
• Ajudant/a d’economat
• Empleat/ada de petit establiment  

de restauració

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Cuina i gastronomia (GM)
• Serveis de restauració (GM)
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Hoteleria i turisme

Auxiliar d’establiments hotelers

Aprendràs a fer la neteja i posada  
al punt d’habitacions, zones nobles  
i àrees comunes en diferents tipus 
d’establiments hotelers; preelaborar 
aliments i preparar i presentar  
elaboracions culinàries senzilles;  
assistir en el servei, preparar  
i presentar begudes i menjars ràpids.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Servei bàsic de restaurant i bar
• Aprovisionament, begudes i menjars 

ràpids
• Aprovisionament, preelaboració  

i conservació culinaris
• Arranjament d’habitacions i zones 

comunes en allotjaments

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses del sector hoteler  
i altres allotjaments turístics,  
com hotels, hostals i pensions,  
balnearis, establiments de turisme 
rural o establiments de restauració.

De què treballaràs
• Cambrer/a de pisos
• Mosso/mossa d’habitacions
• Auxiliar de pisos i neteja
• Auxiliar i ajudant/a de cuina
• Ajudant/a de cambrer/a de bar

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Cuina i gastronomia (GM)
• Serveis de restauració (GM)

Auxiliar d’hoteleria: cuina  
i càtering*

 Aprendràs a preelaborar aliments, 
preparar i presentar elaboracions  
culinàries senzilles i assistir en la 
preparació d’elaboracions més  
complexes; assistir al servei,  
preparar i presentar begudes senzilles 
i menjars ràpids; realitzar el muntatge 
de gèneres, elaboracions culinàries 
envasades, parament, utillatge  
i materials diversos, en els equips 
destinats al servei de càtering.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
 1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica 
• Aprovisionament, preelaboració  

i conservació culinaris
• Elaboració culinària bàsica
• Aprovisionament i muntatge per a 

serveis de càtering
• Recepció i rentat de serveis  

de càtering

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal

• Coneixement de l’entorn social  
i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
 En empreses d’hoteleria en les  

activitats de preelaboració  
i elaboració d’aliments i begudes, 
restauració tradicional i col·lectiva, 
distribució d’aliments elaborats  
i servei de càtering.

De què treballaràs
• Ajudant/a de compres  

i emmagatzematge
• Ajudant/a de cuina
• Ajudant/a de cambrer/a
• Empleat/da de petit establiment  

de restauració
• Ajudant/a d’establiment de plats per 

emportar
• Ajudant/a d’economat i magatzem
• Auxiliar en empreses de càtering

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà;  
si en vols estudiar un de la mateixa 
àrea pots escollir entres els següents:

• Cuina i gastronomia (GM)**
• Serveis de restauració (GM)**

* Perfil experimental amb correspondències  
en els cicles formatius assenyalats (**)
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Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis 
de restauració

Aprendràs a preelaborar aliments, 
preparar i presentar elaboracions  
culinàries senzilles i assistir en la 
preparació d’elaboracions més  
complexes; assistir al servei, preparar 
i presentar begudes i menjars ràpids.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Aprovisionament, preelaboració  

i conservació culinaris
• Elaboració culinària bàsica
• Servei bàsic de restaurant i bar
• Aprovisionament, begudes i menjars 

ràpids

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses d’hoteleria, en les  
activitats de preelaboració  
i elaboració d’aliments i begudes, 
restauració tradicional i col·lectiva  
i distribució d’aliments elaborats; 
també a botigues d’aliments  
preparats.

De què treballaràs
• Auxiliar i/o ajudant/a de cuina
• Auxiliar de col·lectivitats
• Ajudant/a de cambra
• Ajudant/a de bar
• Ajudant/a d’economat
• Empleat/ada de petit establiment  

de restauració

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Cuina i gastronomia (GM)
• Serveis de restauració (GM)

Hoteleria i turisme

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis 
de restaurant i bar*

 Aprendràs a preelaborar aliments, 
preparar i presentar elaboracions  
culinàries senzilles i assistir en la 
preparació d’elaboracions més  
complexes; assistir al servei, preparar 
i presentar begudes senzilles  
i menjars ràpids.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
 1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Aprovisionament, preelaboració  

i conservació culinaris
• Elaboració culinària bàsica
• Servei bàsic de restaurant-bar
• Aprovisionament, begudes i menjars 

ràpids

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
 En empreses d’hoteleria en les  

activitats de preelaboració  
i elaboració d’aliments i begudes, 
restauració tradicional i col·lectiva  
i distribució d’aliments elaborats.

De què treballaràs
• Ajudant/a de compres  

i emmagatzematge
• Ajudant/a de cuina
• Ajudant/a de cambrer/a
• Ajudant/a d’economat i magatzem
• Empleat/ada de petit establiment  

de restauració

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà;  
si en vols estudiar un de la mateixa 
àrea pots escollir entres els següents:

• Cuina i gastronomia (GM)**
• Serveis de restauració (GM)**

* Perfil experimental amb correspondències  
en els cicles formatius assenyalats (**)
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Imatge personal

Auxiliar de perruqueria

Aprendràs a preparar els equips; 
aplicar tècniques de neteja  
i condicionament del cabell i cuir  
cabellut i tècniques de canvis  
de forma i color.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Higiene i asèpsia aplicades  

a perruqueria
• Muntatges per a canvis de forma  

i inici de pentinat
• Aplicació de cosmètics per als canvis 

de color del cabell
• Manicura i pedicura
• Tècniques depilatòries
• Maquillatge

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En salons de perruqueria.

De què treballaràs
• Auxiliar de perruqueria

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Caracterització (GM)
• Estètica personal decorativa (GM)
• Perruqueria (GM)

Auxiliar en imatge personal:  
perruqueria i estètica

Aprendràs a preparar els equips;  
aplicar tècniques de neteja  
i condicionament del cabell i cuir  
cabellut i tècniques de canvis  
de forma i color; embellir les ungles; 
aplicar tècniques d’eliminació de pèl 
per procediments mecànics  
i descoloració, i fer maquillatge de dia.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Higiene i asèpsia aplicades  

a perruqueria
• Muntatges per a canvis de forma  

i inici de pentinat
• Aplicació de cosmètics per als canvis 

de color del cabell
• Higiene i seguretat aplicades  

en centres de bellesa
• Tractaments estètics bàsics d’ungles
• Depilació mecànica i descoloració  

del pèl
• Maquillatge de dia

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En centres de bellesa, perruqueries  
i centres d’estètica d’hotels,  
gimnasos, geriàtrics i balnearis.

De què treballaràs
• Auxiliar de perruqueria
• Depilador/a
• Ajudant/a de manicur/a
• Pedicur/a
• Ajudant/a de maquillatge

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Caracterització (GM)
• Estètica personal decorativa (GM)
• Perruqueria (GM)
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Indústries alimentàries

Auxiliar de la indústria càrnia

Aprendràs a fer operacions de suport  
a la recepció i preparació  
de les matèries primeres i auxiliars 
que intervenen en els processos  
productius; col·laborar en aquests 
processos, en les operacions  
rutinàries i senzilles d’elaboració  
i envasat de productes alimentaris.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Preparació de matèries primeres
• Operacions bàsiques de processos 

de productes alimentaris
• Envasament i empaquetatge  

de productes alimentaris
• Higiene general en la indústria  

alimentària
• Condicions tècniques i sanitàries  

de sales d’especejament
• Equips i elements de treball
• Desossament i especejament  

de boví i equí, porcí, oví i caprí

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses que es dediquen  
a la fabricació directa i als serveis  
i productes auxiliars per al sector.

De què treballaràs
• Peó de la indústria de l’alimentació
• Preparador/a de matèries primeres
• Operador/a de màquines per a  

elaborar i envasar productes  
alimentaris

• Mosso/mossa de magatzem

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Elaboració de productes alimentaris 
(GM)

• Forneria, rebosteria i confiteria (GM)
• Indústries d’elaboració de plats  

preparats (GM)
• Molineria i indústries cerealistes (GM)
• Olis d’oliva i vins (GM)

Auxiliar de pastisseria i fleca

Aprendràs a preelaborar, elaborar  
i presentar feines senzilles  
de pastisseria, i a assistir en la  
preparació d’altres de més  
complexes, fent operacions bàsiques 
d’aprovisionament.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Preparació de matèries primeres
• Operacions bàsiques de processos 

de productes alimentaris
• Envasament i empaquetatge  

de productes alimentaris
• Higiene general en la indústria  

alimentària
• Aprovisionament i conservació  

en pastisseria
• Preelaboració, elaboració  

i presentació en fleca i pastisseria
• Principis bàsics d’atenció al client

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En organitzacions dedicades  
a la producció i servei de productes 
de pastisseria.

De què treballaràs
• Ajudant/a de pastisseria
• Ajudant/a de magatzem de pastisseria
• Empleat/ada d’establiment  

de pastisseria

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Elaboració de productes alimentaris 
(GM)

• Forneria, rebosteria i confiteria (GM)
• Indústries d’elaboració de plats  

preparats (GM)
• Molineria i indústries cerealistes (GM)
• Olis d’oliva i vins (GM)
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Informàtica i telecomunicacions

Auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics

Aprendràs a fer operacions auxiliars  
de muntatge i manteniment d’equips 
microinformàtics i perifèrics.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Operacions auxiliars de muntatge  

de components informàtics
• Operacions auxiliars de manteniment 

de sistemes microinformàtics
• Operacions auxiliars amb tecnologies 

de la informació i la comunicació
• Operacions de muntatge 

d’instal·lacions de telecomunicacions

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses o entitats que disposin 
d’equips informàtics com a part  
del suport informàtic. També  
en empreses dedicades a la  
comercialització, muntatge,  
manteniment, reparació i assistència 
tècnica d’equips i serveis  
microinformàtics.

De què treballaràs
• Operari/ària en muntatge d’equips  

microinformàtics
• Operari/ària en manteniment  

de sistemes microinformàtics
• Auxiliar d’instal·lació i reparació 

d’equips telefònics i telegràfics
• Auxiliar d’instal·lació d’equips  

i sistemes de comunicació
• Auxiliar d’instal·lació i reparació 

d’instal·lacions telefòniques
• Auxiliar de la indústria de producció  

i distribució d’energia elèctrica

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots cursar el següent:

• Sistemes microinformàtics i xarxes 
(GM)

* Perfil experimental amb correspondències  
en els cicles formatius assenyalats (**)

Auxiliar de muntatge i manteniment 
de sistemes microinformàtics*

 Aprendràs a fer operacions auxiliars 
de muntatge i manteniment d’equips 
microinformàtics i perifèrics.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
 1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica 
• Components d’un equip  

microinformàtic
• Manteniment d’un equip microinfor-

màtic
• Programari base 
• Recursos a la xarxa local i a Internet

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
 En empreses o entitats que disposin 

d’equips informàtics com a part  
del suport informàtic. També  
treballaràs a empreses dedicades  
a la comercialització, muntatge, 
manteniment, reparació i assistència 
tècnica d’equips i serveis  
microinformàtics.

De què treballaràs
• Operari/ària en muntatge d’equips 

microinformàtics
• Operari/ària en manteniment  

de sistemes microinformàtics 

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà;  
si en vols estudiar un de la mateixa 
àrea pots cursar el següent:

• Sistemes microinformàtics i xarxes 
(GM)**
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Instal·lació i manteniment

Auxiliar en fontaneria i calefacció  
i climatització

Aprendràs a instal·lar canonades;  
preparar, tallar i unir tubs de diferents  
materials, segons el tipus 
d’instal·lació; muntar i/o desmuntar 
aparells sanitaris, radiadors i aparells 
de climatització d’ús domèstic.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Instal·lació de canonades
• Instal·lació i manteniment de sanitaris 

i elements de climatització
• Operacions de muntatge  

d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades al muntatge  
i manteniment d’instal·lacions  
de canonades i aparells sanitaris i de 
climatització d’ús domèstic.

De què treballaràs
• Fontaner/a instal·lador/a  

i mantenidor/a
• Mantenidor/a de calefacció
• Mantenidor/a de climatització
• Instal·lador/a i mantenidor/a  

de xarxes de reg i fonts decoratives
• Instal·lador/a i mantenidor/a  

de xarxes contra incendis

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Instal·lació i manteniment  
electromecànic de maquinària  
i conducció de línies (GM)

• Manteniment de maquinària d’obra 
pública, logística i manutenció  
de càrregues i agrícola (GM)

• Manteniment de vaixells d’esbarjo  
i serveis portuaris (GM)

• Muntatge i manteniment  
d’instal·lacions de fred, climatització  
i producció de calor (GM)

Auxiliar en manteniment  
i muntatges d’instal·lacions  
elèctriques i d’aigua i gas

Aprendràs a fer operacions auxiliars  
en el muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electrotècniques  
en edificis, així com en la instal·lació 
de canonades, en el muntatge  
o desmuntatge d’aparells sanitaris, 
radiadors i aparells de climatització.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Instal·lació de canonades
• Instal·lació i manteniment d’aparells 

sanitaris i elements de climatització
• Operacions de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades al muntatge  
i manteniment d’instal·lacions;  
en edificis d’habitatges, oficines  
i locals.

De què treballaràs
• Auxiliar de lampista
• Auxiliar d’instal·lació i manteniment  

de xarxes de reg i fonts decoratives
• Auxiliar d’instal·lació i manteniment  

de xarxes contra incendis
• Auxiliar de climatització
• Operari/ària d’instal·lacions  

elèctriques de baixa tensió
• Peó de la indústria de producció  

i distribució d’energia elèctrica

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Instal·lació i manteniment  
electromecànic de maquinària  
i conducció de línies (GM)

• Manteniment de maquinària d’obra 
pública, logística i manutenció  
de càrregues i agrícola (GM)

• Manteniment de vaixells d’esbarjo  
i serveis portuaris (GM)

• Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, climatització  
i producció de calor (GM)
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Auxiliar en muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua 
i gas

Aprendràs a dur a terme operacions  
auxiliars en el muntatge 
d’instal·lacions electrotècniques  
en edificis, així com en la instal·lació 
de canonades, d’aparells sanitaris, 
radiadors i aparells de climatització i 
d’instal·lacions de telecomunicacions.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Instal·lació de canonades
• Instal·lació i manteniment d’aparells 

sanitaris i elements de climatització
• Operacions de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis

• Operacions de muntatge 
d’instal·lacions de telecomunicacions

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses dedicades al muntatge 
d’instal·lacions; en edificis  
d’habitatges, oficines i locals.

De què treballaràs
• Auxiliar de lampista
• Auxiliar d’instal·lació i manteniment  

de xarxes de reg i fonts decoratives
• Auxiliar d’instal·lació i manteniment  

de xarxes contra incendis
• Auxiliar de climatització
• Operari/ària d’instal·lacions  

elèctriques de baixa tensió
• Auxiliar de muntatge d’antenes  

receptores de televisió per satèl·lit
• Auxiliar d’instal·lació i reparació 

d’equips telefònics i telegràfics
• Auxiliar d’instal·lació d’equips  

i sistemes de comunicació
• Auxiliar d’instal·lacions i reparacions 

telefòniques
• Peó de la indústria de producció  

i distribució d’energia elèctrica

Possibilitats en acabar el PQPI
• Instal·lació i manteniment  

electromecànic de maquinària  
i conducció de línies (GM)

• Manteniment de maquinària d’obra 
pública, logística i manutenció  
de càrregues i agrícola (GM)

• Manteniment de vaixells d’esbarjo  
i serveis portuaris (GM)

• Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de fred, climatització  
i producció de calor (GM)

Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de manteniment  
de carrosseria de vehicles

Aprendràs les operacions auxiliars  
de manteniment de vehicles  
automòbils, motocicletes, vehicles 
industrials, maquinària agrícola i 
d’obres públiques, embarcacions  
i material rodant ferroviari en l’àrea  
de carrosseria.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Mecanització bàsica
• Tècniques bàsiques de substitució 

d’elements amovibles
• Tècniques bàsiques de preparació  

de superfícies
• Materials metàl·lics emprats  

en els vehicles
• Metrologia de mesures angulars
• Operacions de despuntament i tall 

d’elements
• Mètodes de soldadura
• Normativa d’ús dels equips  

de seguretat, salut laboral i d’impacte 
mediambiental aplicables  
als processos de soldadura

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal

• Coneixement de l’entorn social  
i del món laboral i professional

• Llengua, matemàtiques i tecnologies 
de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses de manteniment  
de vehicles.

De què treballaràs
• Auxiliar en l’àrea de carrosseria  

de l’automòbil
• Auxiliar de magatzem de recanvis
• Operari/ària d’empreses  

de substitució de llunes

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Avions amb motor de pistó (GM)
• Carrosseria (GM)
• Electromecànica de vehicles (GM)
• Electromecànica de vehicles  

industrials (GM)

Instal·lació i manteniment
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Auxiliar de reparació i manteniment 
de vehicles lleugers

Aprendràs a fer les operacions  
auxiliars de manteniment  
de motocicletes en l’àrea de  
carrosseria.

Com hi pots accedir
 Cal tenir 16 anys o més i no haver 

obtingut el graduat en ESO.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic

Què estudiaràs

Formació professional específica
• Mecanització bàsica
• Tècniques bàsiques de mecànica
• Tècniques bàsiques d’electricitat
• Tècniques bàsiques de substitució 

d’elements amovibles
• Tècniques bàsiques de preparació  

de superfícies

Formació pràctica en empreses

Formació general
• Orientació i recursos per al  

desenvolupament personal
• Coneixement de l’entorn social  

i del món laboral i professional
• Llengua, matemàtiques i tecnologies 

de la informació i de la comunicació

On treballaràs
En empreses de manteniment  
de motocicletes.

De què treballaràs
• Auxiliar de l’àrea de carrosseria
• Auxiliar de magatzem de recanvis
• Operari/ària en empreses  

de substitució de vidres
• Auxiliar de l’àrea d’electromecànica
• Operari/ària de taller de mecànica 

ràpida

Possibilitats en acabar el PQPI
 A més d’accedir al món laboral pots 

obtenir el graduat en ESO (mòduls C). 
També pots fer la prova d’accés per 
accedir a un cicle de grau mitjà; si en 
vols estudiar un de la mateixa àrea 
pots escollir entre els següents:

• Avions amb motor de pistó (GM)
• Carrosseria (GM)
• Electromecànica de vehicles (GM)
• Electromecànica de vehicles  

industrials (GM)

Transport i manteniment de vehicles
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PQPI-CD Escola d’FP Espallargas 43003719
Pl. dels Castellers, 1-9 [43002]
Tel. 977 230 751
Titularitat privada

• Auxiliar de perruqueria
• Auxiliar en imatge personal: perruqueria  

i estètica (2)

PQPI-CD Escola Joan XXIII 43003151
C. Catorze, s/n [43100]
Tel. 977 542 807
Titularitat privada

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

• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

PQPI-EF Centre de Formació Ocupacional 
Nova Tècnica, SL 43960012
C. del Francolí, 52-54 [43006]
Tel. 977 556 031
Titularitat privada

• Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics

• Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis 
administratius generals (2)

PQPI-EF Centre d’Estudis i Orientació 
Professional, SL 43960019
Av. de Roma, 5c [43005]
Tel. 977 243 433
Titularitat privada

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

• Auxiliar en comerç i atenció al públic (2)

Torredembarra

PQPI-PTT Torredembarra 43960007
Institut Ramon de la Torre
C. del Camí del Moro, 28-40 [43830]
Tel. 977 643 935
Públic (Dept. d’Ensenyament/Adm. local)

• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 

elèctriques i d’aigua i gas

Baix Ebre

Tortosa

PQPI-PTT Tortosa 43960008
Centre de Formació Ocupacional
Pl. de Sant Joan, 4 [43500]
Tel. 977 511 189
Públic (Dept. d’Ensenyament/Adm. local)

• Auxiliar de mecànica i electricitat
• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  

de restauració

PQPI-CD (NEE) CEE Sant Jordi 43003941
Av. de Santa Teresa, 4-8 [43590]
Tel. 977 500 817
Titularitat privada

• Auxiliar de cuina (alumnat amb NEE derivades 
de discapacitat)

• Auxiliar en muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis (alumnat amb NEE 
derivades de discapacitat)

Montsià

Amposta

PQPI-FIAP Amposta 43006101
Institut Montsià
C. de Madrid, 35-49 [43870]
Tel. 977 700 043
Públic (Dept. d’Ensenyament/Dept. d’Empresa 
i Ocupació)

• Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

• Auxiliar de serralleria i construccions 
metàl·liques

PQPI-PTT Amposta 43960004
Institut Ramon Berenguer IV
C. del Mestre Sunyer, 37 [43870]
Tel. 977 701 849
Públic (Dept. d’Ensenyament/Adm. local)

• Auxiliar de mecànica i electricitat
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Sant Carles de la Ràpita

PQPI-EF Escola d’Hosteleria Pons, SL 
43960018
Av. de Jacint Verdaguer, 12 [43540]
Tel. 977 741 158
Titularitat privada

• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  
de restauració

• Auxiliar en comerç i atenció al públic

Ribera d’Ebre

Flix

PQPI-FIAP Flix 43007233
Institut de Flix
C. de Salvador Espriu, 1 [43750]
Tel. 977 410 459
Públic (Dept. d’Ensenyament/Dept. d’Empresa 
i Ocupació)

• Auxiliar de pintura

Móra d’Ebre

PQPI-FIAP Móra d’Ebre 43007129
Institut Julio Antonio
C. de les Comarques Catalanes, 103 [43740]
Tel. 977 400 121
Públic (Dept. d’Ensenyament/Dept. d’Empresa 
i Ocupació)

• Auxiliar de serralleria i construccions 
metàl·liques

Vallès Occidental

Badia del Vallès

PQPI-FIAP Badia del Vallès 08042342
Institut Badia del Vallès
C. de Mallorca, s/n [08214]
Tel. 937 187 506
Públic (Dept. d’Ensenyament/Dept. d’Empresa 
i Ocupació)

• Auxiliar de manteniment i muntatges 
d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

Barberà del Vallès

PQPI-AL Fundació Barberà Promoció 
08960078
C. de la Torre d’en Gorgs, 40 [08210]
Tel. 937 192 837
Públic (corporacions locals)

• Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 
lleugers

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

• Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització

Castellar del Vallès

PQPI-AL Ajuntament de Castellar del Vallès 
08960238
Pg. de Tolrà, 1 [08211]
Tel. 937 144 040
Públic (corporacions locals)

• Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust  
i soldadura

Cerdanyola del Vallès

PQPI-Institut (NEE) Centre de Formació  
i Treball Flor de Maig 08037292
Av. de la Flor de Maig, s/n [08290]
Tel. 934 020 710
Públic (Dept. d’Ensenyament)

• Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia (alumnat 
amb NEE derivades de discapacitat) (2)

• Auxiliar de mecànica i electricitat (alumnat amb 
NEE derivades de discapacitat)

• Auxiliar en comerç i atenció al públic (alumnat 
amb NEE derivades de discapacitat)

• Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació 
de mobles (alumnat amb NEE derivades de 
discapacitat)

Serveis Territorials  
a les Terres de l’Ebre

Serveis Territorials  
al Vallès Occidental
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Aquests ensenyaments permeten 
desenvolupar les capacitats que  
possibiliten exercir professionalment  
en diversos camps dels àmbits  
artístics: art dramàtic, conservació  
i restauració de béns culturals, dansa, 
disseny i música.

A partir del curs 2010-2011, s’ha  
implantat de manera progressiva 
els ensenyaments artístics superiors  
adaptats a l’espai europeu 
d’educació superior, que regula 
el Reial decret 1614/2009, de 26 
d’octubre. 

Durant el període d’implantació  
dels ensenyaments superiors de grau, 
aquests nous ensenyaments  
conviuran amb els antics plans 
d’estudi definits per la LOGSE, fins  
que s’extingueixin.

Ensenyaments artístics superiors 
de grau

La nova ordenació d’aquests  
ensenyaments inclou els títols  
de grau, màster i doctorat (aquest  
darrer títol s’imparteix  
en col·laboració amb les  
universitats).

Els ensenyaments artístics superiors 
són els següents:

• Art dramàtic
• Conservació i restauració de béns 

culturals
• Dansa
• Disseny
• Música

Informació general

Tenen una durada de quatre cursos  
i en finalitzar-los s’obté la titulació  
de grau.

Els plans d’estudi tenen 240 crèdits 
ECTS (amb matèries de formació  
bàsica de cada àmbit, matèries  
obligatòries i optatives, pràctiques 
externes i un treball final de grau),  
els quals contenen tota la formació  
teòrica i pràctica que adquirirà 
l’estudiant.

L’objectiu d’aquests plans d’estudi se 
centra en el procés d’aprenentatge, 
l’adquisició de competències amb la 
realització de pràctiques externes,  
la mobilitat i la promoció de 
l’aprenentatge al llarg de la vida  
de l’estudiant.

 Accés

Per accedir en el curs 2011-2012  
a qualsevol dels ensenyaments  
artístics superiors adaptats a l’espai 
europeu d’educació superior cal 
superar una prova específica, que 
regula la Resolució ENS/395/2011,  
de 3 de febrer, per la qual s’aproven 
les bases que regeixen les proves  
específiques d’accés als  
ensenyaments artístics superiors  
adaptats a l’espai europeu 
d’educació superior.
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Ensenyaments artístics superiors 
equivalents a una llicenciatura  
(pla d’estudis en extinció)

• Art dramàtic
• Dansa
• Música

Tenen una durada de quatre cursos  
i una titulació equivalent a una  
llicenciatura universitària.

En el curs 2011-2012 s’impartiran  
el tercer i quart curs.

Ensenyaments artístics superiors 
equivalents a una diplomatura  
(pla d’estudis en extinció)

• Conservació i restauració de béns 
culturals

• Disseny

Tenen una durada de tres cursos  
i una titulació equivalent a una  
diplomatura universitària.

En el curs 2011-2012 s’impartirà  
el tercer curs.

Informació

Per obtenir més informació podeu 
consultar:

• el web www.gencat.cat/ensenyament 
(Estudiar a Catalunya);

• la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 935 516 995).

Art dramàtic

Aquests ensenyaments:

• tenen com a finalitat proporcionar  
a l’alumnat una formació artística  
de qualitat i garantir la qualificació 
dels futurs i les futures professionals, 
docents i investigadors  
i investigadores de les arts  
escèniques;

• tenen una durada de quatre cursos, 
que equivalen a 240 crèdits ECTS;

• consten de tres especialitats:  
direcció d’escena i dramatúrgia,  
escenografia i interpretació.

Accés als ensenyaments de grau  
en art dramàtic

Per accedir-hi cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés a la  
universitat per a més grans de 
25 anys i les proves específiques 
d’accés de l’especialitat a què s’opti;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar 
una prova de maduresa en relació 
amb els objectius de batxillerat,  
a més de la prova específica d’accés;

• el període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març.  
La sol·licitud es fa i es presenta  
per via telemàtica mitjançant 
l’aplicació que estarà disponible  
al web http://www.gencat.cat/
ensenyament; també es pot presentar 
per alguna de les vies que preveu  
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment  

administratiu comú (BOE 285, de 27 
de novembre). La prova es farà el 8 
d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals  
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés  
específica és del 2 al 27 de maig  
de 2011.

Pla d’estudis

Consulteu el web del centre.

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada en art 
dramàtic.

Centre on s’imparteixen  
els ensenyaments de grau en art 
dramàtic

Escola Superior d’Art Dramàtic  
de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona
Pl. de Margarida Xirgu, s/n [08004]
Barcelona
Tel. 932 273 900
http://www.institutdelteatre.org

Podeu fer consultes sobre la prova 
d’accés, o d’altres, al web  
www.gencat.cat/ensenyament
(Estudiar a Catalunya).
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Dansa

Aquests ensenyaments:

• tenen com a finalitat proporcionar  
a l’alumnat una formació artística  
de qualitat i garantir la qualificació 
dels futurs i les futures professionals, 
docents i investigadors  
i investigadores de la dansa;

• tenen una durada de quatre cursos, 
que equivalen a 240 crèdits ECTS;

• consten de dues especialitats:  
coreografia i tècniques de la dansa  
i pedagogia de la dansa.

Accés als ensenyaments de grau 
en dansa

Per accedir hi cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés  
a la universitat per a més grans de 
25 anys i les proves específiques 
d’accés de l’especialitat a què s’opti;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar 
una prova de maduresa en relació 
amb els objectius de batxillerat,  
a més de la prova específica d’accés;

• el període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març. 
La sol·licitud es fa i es presenta  
per via telemàtica mitjançant 
l’aplicació que estarà disponible  
al web http://www.gencat.cat/
ensenyament; també es pot presentar 
per alguna de les vies que preveu  
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment  
administratiu comú (BOE 285, de 27 

de novembre). La prova es farà  
el 8 d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals  
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés  
específica és del 2 al 27 de maig  
de 2011.

Pla d’estudis

Consulteu el web del centre.

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada  
en dansa.

Centre on s’imparteixen els 
ensenyaments de grau en dansa

Conservatori Superior de Dansa  
de l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona
Pl. de Margarida Xirgu, s/n [08004]
Barcelona
Tel. 932 273 900
http://www.institutdelteatre.org

Podeu fer consultes sobre la prova 
d’accés, o d’altres, al web  
www.gencat.cat/ensenyament
(Estudiar a Catalunya).

Música

Aquests ensenyaments:

• aprofundeixen en el llenguatge  
i la pràctica musical per aconseguir  
una formació i un nivell 
d’especialització adients en  
els terrenys professionals vinculats 
als ensenyaments cursats;

• capaciten per desenvolupar unes 
competències professionals  
en els principals àmbits vinculats  
a la música, com la composició,  
la direcció, la interpretació,  
la investigació i la docència;

• tenen una durada de quatre cursos, 
que equivalen a 240 crèdits ECTS.

• consten de les especialitats  
següents:

 – Composició
 – Direcció
 – Interpretació
 – Musicologia
 – Pedagogia
 – Producció i gestió
 – Sonologia

Accés als ensenyaments de grau 
en música

Per accedir-hi cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés a la  
universitat per a més grans de 
25 anys i les proves específiques 
d’accés de l’especialitat a què s’opti. 
En la qualificació final es tindrà  
en compte la possessió del títol  
professional de música;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar 
una prova de maduresa en relació 

amb els objectius de batxillerat,  
a més de la prova específica d’accés;

• el període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març. 
La sol·licitud es fa i es presenta per 
via telemàtica mitjançant l’aplicació 
que estarà disponible al web http://
www.gencat.cat/ensenyament; també 
es pot presentar per alguna de les 
vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de  
les administracions públiques  
i del procediment administratiu comú 
(BOE 285, de 27 de novembre).  
La prova es farà el 8 d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals  
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés  
específica és de l’11 d’abril al 6  
de maig de 2011.

Pla d’estudis

Consulteu el web de cada centre.

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada  
en música.
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Música

Centres on s’imparteixen els 
ensenyaments de grau en música

Barcelona

Escola Superior de Música  
de Catalunya 08053561
C. de Padilla, 155 [08013]
www.esmuc.net

* Centre Autoritzat de Grau Superior 
de Música Liceu 08038405
C. Nou de la Rambla, 88 [08001]
www.conservatori-liceu.es

* Centre Autoritzat de Grau Superior 
de Música Taller de Músics
08070532
C. de Requesens, 3-5, baixos [08001]
Tel. 933 523 011
www.tallerdemusics.com

Podeu fer consultes sobre la prova 
d’accés, o d’altres, al web  
www.gencat.cat/ensenyament
(Estudiar a Catalunya).

Conservació i restauració de béns culturals

Aquests ensenyaments:

• faciliten una formació tècnica,  
científica i artística idònies per  
preparar professionals amb capacitat 
d’analitzar, diagnosticar i intervenir  
en la conservació i la restauració  
del patrimoni històric i cultural;

• tenen una durada de quatre cursos, 
que equivalen a 240 crèdits ECTS;

• consten de sis especialitats: arts  
del llibre, arqueologia, escultura,  
moble, pintura i tèxtil.

Accés als ensenyaments de grau 
en conservació i restauració  
de béns culturals

Per accedir-hi cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés  
a la universitat per a més grans de 
25 anys i les proves específiques 
d’accés de l’especialitat a què s’opti;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar 
una prova de maduresa en relació 
amb els objectius de batxillerat,  
a més de la prova específica d’accés;

• el període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març. 
La sol·licitud es fa i es presenta  
per via telemàtica mitjançant 
l’aplicació que estarà disponible  
al web http://www.gencat.cat/
ensenyament; també es pot presentar 
per alguna de les vies que preveu  
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment  
administratiu comú (BOE 285, de 27 

de novembre). La prova es farà  
el 8 d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals  
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés  
específica és del 2 al 27 de maig  
de 2011.

Pla d’estudis

Consulteu el web del centre.

Titulació

La superació d’aquests ensenyaments 
permet l’obtenció del títol de graduat  
o graduada en conservació  
i restauració de béns culturals.

Centre on s’imparteixen  
els ensenyaments en grau  
de conservació i restauració de 
béns culturals

Escola Superior de Conservació  
i Restauració de Béns Culturals  
de Catalunya 08044961
C. d’Aiguablava, 109-113 [08033]
Barcelona
Tel. 933 546 992
http://www.xtec.cat/escrbcc

Podeu fer consultes sobre la prova 
d’accés, o d’altres, al web  
www.gencat.cat/ensenyament
(Estudiar a Catalunya).* Centre de tituralitat privada.
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Aquests ensenyaments:

• faciliten una formació que  
desenvolupa de manera integrada 
les capacitats creatives, expressives, 
tecnològiques i d’investigació idònies 
per preparar professionals aptes per 
definir la configuració, la qualitat  
i el funcionament del disseny  
de les produccions;

• tenen una durada de quatre cursos, 
que equivalen a 240 crèdits ECTS;

• consten de quatre especialitats: 
disseny gràfic, disseny d’interiors, 
disseny de producte i disseny de 
moda.

Accés als ensenyaments de grau 
en disseny

Per accedir-hi cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés  
a la universitat per a més grans de 
25 anys i les proves específiques 
d’accés de l’especialitat a què s’opti;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar 
una prova de maduresa en relació 
amb els objectius de batxillerat,  
a més de la prova específica d’accés;

• el període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març. 
La sol·licitud es fa i es presenta  
per via telemàtica mitjançant 
l’aplicació que estarà disponible  
al web http://www.gencat.cat/
ensenyament; també es pot presentar 
per alguna de les vies que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre,  

de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment  
administratiu comú (BOE 285, de 27 
de novembre). La prova es farà  
el 8 d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals  
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés  
específica és del 2 al 27 de maig  
de 2011.

Pla d’estudis

Consultar en el web de cada centre.

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada  
en disseny.

Podeu fer consultes sobre la prova 
d’accés, o d’altres, al web  
www.gencat.cat/ensenyament
(Estudiar a Catalunya).

Disseny

Centres on 
s’imparteixen  
els ensenyaments  
de grau en disseny

Escola Superior de  
Disseny i d’Arts Plàstiques 
(ESDAP) 08071573
C. de la Ciutat  
de Balaguer, 17 [08022]
Barcelona

Aquest centre té set seus:

Badalona

Escola d’Art i Superior 
de Disseny Pau Gargallo 
08001480
Parc Serentill, s/n [08915]
Tel. 933 997 652
http://www.paugargallo.net
– Disseny gràfic

Barcelona

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja 08013329
C. de la Ciutat  
de Balaguer, 17 [08022]
Tel. 934 181 720
http://www.xtec.cat/ea-llotja
– Disseny gràfic
– Disseny de producte
– Disseny d’interiors
– Disseny de moda

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià 08044156
C. de Deià, 28-38 [08016]
Tel. 933 546 073
http://www.deiadisseny.cat
– Disseny d’interiors

Hospitalet de Llobregat

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Josep Serra  
i Abella 08044077
C. de Jerusalem, 2B [08902]
Tel. 933 366 810
http://www.xtec.cat/ea- 
serraiabella
– Disseny gràfic

Olot

Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot 
17005340
C. del Pare Antoni Soler, 1-3 
[17800]
Tel. 972 262 403
http://www.xtec.cat/ea- 
escolartolot
– Disseny d’interiors
– Disseny gràfic

Vic

Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic
08035003
Rbla. de Sant Domènec, 24 
[08500]
Tel. 938 854 851
http://www.eartvic.net
– Disseny gràfic

Tàrrega

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara 
25004528
Pl. del Centenari, s/n 
[25300]
Tel. 973 310 486
http://www.eaondaratarrega. 
com
– Disseny d’interiors

Barcelona
* Centre Autoritzat 
de Grau Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny  
i Superior de Disseny  
Felicidad Duce
08058398
C. de Guillem Tell, 47 
[08006]
Tel. 932 372 740
http://www.fdmoda.com
– Disseny de moda

* Centre de tituralitat privada.
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Grau mitjà. Informació general

Cicles de formació específica  
de grau mitjà d’arts plàstiques  
i disseny

• Ofereixen formació professional  
en l’àmbit de les arts plàstiques,  
dels oficis artístics i del disseny.

• Capaciten per a la incorporació  
al mercat laboral en una professió 
concreta.

• Hi ha vuit famílies professionals  
amb una oferta de quinze cicles.

• Tenen una durada d’entre 950 i 1.600 
hores, repartides en un o dos cursos.

• Una part d’aquestes hores es destina 
a la formació en un centre educatiu  
i una altra, a la pràctica en centres  
de treball.

• El contingut curricular dels cicles  
té relació directa amb la pràctica 
professional.

Accés als cicles de formació  
específica d’arts plàstiques  
i disseny de grau mitjà

• Cal tenir el títol de graduat/ada 
d’educació secundària obligatòria  
o estudis equivalents i superar la part 
específica de la prova d’accés,  
de la qual se’n pot demanar 
l’exempció per tenir experiència 
laboral en l’àmbit dels ensenyaments 
a cursar o per disposar d’una titulació 
universitària homologada o pròpia, 
sempre que un mínim de 18 crèdits 
de la titulació tinguin relació directa 
amb el cicle a què es vol accedir.  
Hi té accés directe qui disposi de:
– títol de tècnic/a d’arts plàstiques 

i disseny o certificat de superació 
dels cursos comuns d’arts  
aplicades i oficis artístics;

– títol de tècnic/a de formació  
professional d’una família  
equivalent a efectes de presentar-se 
a la prova d’accés (vegeu la taula 
de la pàgina següent);

– títols que donen accés directe  
a cicles de grau superior detallats a 
la pàgina 23.

• Si no es reuneix cap dels requisits 
acadèmics, però es tenen 17 anys 
fets o complerts durant l’any natural, 
cal superar la part comuna i la part 
específica de la prova d’accés.  
Queda exempt/a de fer la part  
comuna qui hagi superat un  
programa de qualificació professional 
amb nota igual o superior a 8 o la 
prova d’accés a cicles de formació  
professional o d’ensenyaments  
esportius; també queda exempt 
d’aquesta part qui disposi d’un títol 
de formació professional o  
ensenyaments esportius o qui hagi 
superat la prova d’accés de grau 
mitjà, la part comuna de la prova 
d’accés a cicles de grau superior  
de formació professional  
o d’ensenyaments esportius. Es pot 
demanar l’exempció de la part  
específica per tenir experiència  
laboral en l’àmbit dels ensenyaments 
a cursar.
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Famílies d’arts plàstiques  
i disseny equivalents a altres  
famílies de formació professional

Famílies d’arts  Famílies de formació 
plàstiques  professional 
i disseny
Art floral • Agrària
Arts aplicades  • Arts gràfiques 
al llibre
Arts aplicades  • Tèxtil, confecció i pell 
a la indumentària • Imatge personal
Ceràmica artística • Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors • Edificació i obra civil
Disseny gràfic • Arts gràfiques 
 • Imatge i so
Disseny industrial • Fabricació mecànica 
 • Fusta, moble i suro
Tèxtils artístics • Tèxtil, confecció i pell

Prova d’accés

• La part comuna consta d’exercicis 
que corresponen a les àrees de:  
llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès/francès),  
matemàtiques, tecnologia, ciències 
de la naturalesa i ciències socials.

• La part específica consta d’un exercici 
amb continguts que corresponen a 
l’àrea d’educació visual i plàstica de 
l’ensenyament secundari obligatori.

Grau mitjà. Informació general

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet obtenir el títol 
de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en l’especialitat corresponent.

En acabar un cicle de grau mitjà  
es pot accedir

• A un treball de tècnic/a.
• Al batxillerat (només cal cursar  

les matèries comunes  
i part de les de modalitat; altres  
de modalitat i les optatives es  
convaliden).

Informació

Per obtenir més informació, podeu 
consultar:

• el tutor o la tutora del centre  
educatiu;

• el portal edu365.cat;
• la pàgina web

www.gencat.cat/ensenyament 
(Estudiar a Catalunya);

• la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 935 516 995).
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Famílies  Cicles 
professionals 
Art floral • Floristeria
Arts aplicades  • Serigrafia artística 
al llibre
Arts aplicades  • Revestiments 
al mur    murals
Arts aplicades  • Artesania en cuir 
de l’escultura • Daurat i policromia 
    artístics 
 • Ebenisteria artística 
 • Forja artística 
 • Fosa artística 
    i galvanoplàstia 
 • Talla artística en fusta
Ceràmica artística • Decoració ceràmica 
 • Terrisseria
Disseny gràfic • Art final de disseny 
    gràfic 
 • Autoedició
Esmalts artístics • Esmaltatge sobre 
    metalls
Joieria d’art • Procediments 
    de joieria artística
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Art floral

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en floristeria

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.515 hores en el centre educatiu
• 85 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art:  
jardineria

• Fonaments de jardineria
• Dibuix
• Màrqueting
• Taller bàsic d’art floral
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Composició floral amb flors i plantes 
fresques, seques o artificials,  
amb tècniques i materials tradicionals 
o nous

• Conservació de les plantes
• Feines d’enjardinament 
• Selecció dels materials per  

a l’elaboració de projectes florals
• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Comerç especialitzat
• Jardineria d’interior i d’exterior
• Decoració 
• Fires i mostres
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en serigrafia artística

Durada dels estudis:
950 hores

• 865 hores en el centre educatiu
• 85 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts  
del llibre

• Projectes
• Tècniques d’expressió gràfica
• Disseny assistit per ordinador
• Materials i tecnologia
• Taller de fotografia
• Taller de tècnica serigràfica
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Impressió sobre diferents superfícies 
mitjançant les tècniques de serigrafia

• Dibuix, fotomecànica, clixés,  
impressió i manipulació, selecció  
de tintes i suports

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Obra gràfica
• Arts gràfiques
• Aplicacions de disseny gràfic
• Tèxtil
• Decoració
• Vidre i ceràmica

Arts aplicades al llibre



10

Cicles d’arts plàstiques i disseny | Grau mitjà

Arts aplicades al mur

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en revestiments murals

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.575 hores en el centre educatiu
• 25 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades al mur

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Modelatge i buidatge
• Taller d’expressió plàstica
• Taller de revestiments murals
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Revestiments murals decoratius  
aplicats a espais i elements  
de la construcció

• Selecció del material adequat  
per a cada projecte

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers vinculats a:
• Realització, recreació i reproducció 

de revestiments murals
• Ornamentació, renovació,  

manteniment i rehabilitació del medi 
arquitectònic
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Arts aplicades de l’escultura

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en artesania en cuir

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.545 hores en el centre educatiu
• 55 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Taller de recerca
• Taller d’artesania en cuir
• Taller d’emmotllament i buidatge
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Fabricació d’objectes artístics en cuir
• Aplicació de productes i recobriments 

per a la consecució dels efectes  
i acabats previstos

• Selecció del procediment, la tècnica  
i els materials adients per  
a la realització d’un projecte

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers vinculats a:
• Sabateria
• Confecció de bosses
• Guanteria
• Capells
• Moda
• Disseny
• Mobiliari artesà i industrial
• Enquadernació
• Utillatge de baster
• Accessoris i articles esportius
• Ortopèdia
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Arts aplicades de l’escultura

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en dauratge i policromia artístics

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.545 hores en el centre educatiu
• 55 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Introducció a la talla de fusta
• Introducció al retaule
• Taller de dauratge i policromia
• Taller d’emmotllament i buidatge
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Dauratge i policromat d’objectes
• Manteniment periòdic preventiu  

dels equips i la maquinària
• Obres pròpies
• Recreació d’objectes en estils  

precedents
• Tasques de conservació i restauració 

de peces daurades i policromades
• Pàtines i revestiments per a l’acabat 

de les peces

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Decoració exempta d’obres  
escultòriques de fusta, guix i pedra  
o de materials alternatius

• Decoració mural i arquitectònica
• Acabats del moble
• Producció d’objectes artístics
• Reproducció d’objectes artístics  

i històrics
• Restauració de peces daurades  

i policromades
• Imatgeria i ornamentació religiosa
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en ebenisteria artística

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.500 hores en el centre educatiu
• 100 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Taller d’ebenisteria
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Operacions generals i auxiliars  
relacionades amb la fabricació  
de mobiliari

• Selecció del procediment, la tècnica  
i els materials més adients  
per a la realització d’un projecte

• Muntatge i acabat de peces 
• Obres pròpies
• Aplicació de pàtines i revestiments 

per a l’acabat de les peces
• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Realització de mobles i objectes  
de fusta i altres materials

• Reproducció o recreació d’objectes 
escultòrics

• Ornamentació, manteniment  
i rehabilitació del mobiliari

• Decorats de caràcter efímer  
i instal·lacions escenogràfiques

• Joguines de tipologia variada,  
i elements per a la faràndula i 
l’animació popular

• Objectes ornamentals d’ús quotidià: 
regals d’empresa, plaques  
commemoratives i altres

• Elements modulars  
per a ornamentació

• Maquetes i prototips  
per a l’arquitectura, l’urbanisme,  
la indústria, la publicitat i el disseny

• Conservació i restauració  
del patrimoni artístic
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en forja artística

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.545 hores en el centre educatiu
• 55 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Taller de recerca
• Taller de forja
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Realització de projectes mitjançant  
la forja, amb materials tradicionals  
o innovadors

• Selecció del procediment, la tècnica  
i els materials més adients per  
a la realització d’una forja artística

• Tasques de conservació i restauració 
de forges 

• Tasques de restauració del patrimoni 
artístic

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Execució de forges artístiques  
en metall

• Serralleria
• Embelliment d’àmbits arquitectònics
• Reproducció o recreació d’objectes 

escultòrics
• Equipament de l’espai natural  

i urbà
• Objectes ornamentals religiosos, 

esportius, commemoratius i altres
• Monuments commemoratius i altres 

objectes de l’escultura aplicada
• Prototips i elements volumètrics  

per a l’arquitectura i l’urbanisme
• Conservació i restauració  

del patrimoni artístic

Arts aplicades de l’escultura
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en fosa artística i galvanoplàstia

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.545 hores en el centre educatiu
• 55 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Taller de recerca
• Taller de fosa i galvanoplàstia
• Taller d’emmotllament i buidatge
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Realització d’una idea o d’un  
concepte mitjançant les tècniques  
de fosa de metalls, especialment  
els bronzes

• Selecció del procediment, la tècnica  
i els materials més adients  
per a la realització d’una fosa artística 
o bany galvanoplàstic

• Tasques de conservació i restauració 
de forges

• Muntatge, desbarbatge i correcció 
d’imperfeccions i poliment d’obres

• Condicionament dels motlles  
que s’han de conservar

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Foneria
• Banys galvanoplàstics
• Joieria i bijuteria
• Reproducció o recreació d’objectes 

escultòrics
• Equipament dels espais natural i urbà
• Objectes ornamentals religiosos, 

esportius, commemoratius i altres
• Monuments i altres objectes propis 

de l’escultura aplicada
• Prototips i elements volumètrics  

per a l’arquitectura i l’urbanisme
• Conservació i restauració  

del patrimoni artístic
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Arts aplicades de l’escultura

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en talla artística en fusta

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.545 hores en el centre educatiu
• 55 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Volum
• Materials i tecnologia
• Taller de recerca
• Taller de talla en fusta
• Taller d’emmotllament i buidatge
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Realització d’idees i conceptes  
mitjançant la talla de fusta

• Selecció del procediment, la tècnica  
i els materials més adients per  
a la realització d’una talla artística

• Col·laboració en la realització  
de talles encomanades

• Tasques de conservació i restauració 
de talles

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Execució de talles artístiques en fusta 
i materials alternatius

• Reproducció o recreació d’objectes 
escultòrics

• Embelliment d’àmbits arquitectònics
• Objectes ornamentals religiosos, 

esportius, commemoratius i altres
• Prototips i elements volumètrics  

per a l’arquitectura i l’urbanisme
• Conservació i restauració  

del patrimoni artístic
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Ceràmica artística

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en decoració ceràmica

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.540 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art:  
ceràmica

• Dibuix 
• Disseny assistit per ordinador
• Projectes de decoració ceràmica
• Materials i tecnologia
• Taller de tècniques de decoració 

ceràmica
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Realització d’imatges o motius  
decoratius

• Projectes de decoració ceràmica 
artesana i industrial

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Decoració ceràmica
• Revestiments i acabats de superfície
• Ceràmica seriada
• Ceràmica popular
• Decoració de peces bescuitades
• Relleus murals i rajoles decorades  

a mà
• Aplicació de peces ceràmiques  

a la decoració i al disseny d’interiors
• Conservació i restauració  

de ceràmiques artístiques
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en terrisseria

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.540 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la cultura i de l’art:  
ceràmica

• Dibuix 
• Volum
• Disseny assistit per ordinador
• Projectes de terrisseria
• Taller de terrisseria
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Processos de fabricació, control  
i verificació de la qualitat del producte 
en l’elaboració d’objectes ceràmics

• Interpretació i concreció de projectes 
de terrisseria

• Preparació de matèries per  
a l’elaboració, la manipulació  
i l’acabat de peces

• Formes repetides i seriades
• Control de l’assecatge de peces
• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Fabricació d’objectes de materials 
terrosos cuits

• Producció de ceràmica seriada
• Producció de ceràmica bescuitada
• Aplicació de peces ceràmiques  

a la decoració i al disseny d’interiors
• Conservació i restauració  

de ceràmiques artístiques

Ceràmica artística
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Disseny gràfic

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en art final de disseny gràfic

Durada dels estudis:
950 hores

• 865 hores en el centre educatiu
• 85 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’art i de la imatge gràfica
• Tècniques gràfiques
• Processos i sistemes d’impressió
• Disseny gràfic assistit per ordinador
• Tipografia
• Fonaments de disseny gràfic
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Projectes gràfics fets amb tècniques 
informàtiques

• Treballs amb diferents tipus  
de màquines i sistemes propis de  
l’art final

• Ús d’equips d’elaboració,  
manipulació i arxiu d’imatges

• Manteniment dels equips d’arxiu  
i d’elaboració i manipulació d’imatges

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Disseny gràfic
• Preimpressió, edició i copisteria
• Món editorial
• Comunicació visual i gràfica
• Grafisme
• Senyalització
• Publicitat i imatge corporativa
• Suport gràfic a l’organització firal
• Publicació i documentació interna 

d’entitats
• Material didàctic i cultural
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Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en autoedició

Durada dels estudis:
950 hores

• 865 hores en el centre educatiu
• 85 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

1 curs acadèmic

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’art i de la imatge gràfica
• Autoedició
• Tipografia
• Fonaments de disseny gràfic
• Tècniques gràfiques industrials
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Projectes gràfics 
• Interpretació de projectes aliens
• Manipulació correcta d’estris i aparells
• Propostes gràfiques amb diferents 

programes informàtics
• Manteniment dels equips d’arxiu i 

d’elaboració i manipulació de la imatge
• Retoc d’imatges amb l’ajut  

de sistemes informàtics
• Compaginació, manipulació  

i postproducció d’imatges gràfiques i 
audiovisuals

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Disseny gràfic
• Preimpressió, edició i copisteria
• Món editorial
• Comunicació visual i gràfica
• Grafisme
• Senyalització
• Publicitat i imatge corporativa
• Suport gràfic a l’organització firal
• Publicació i documentació interna 

d’entitats
• Material didàctic i cultural

Disseny gràfic
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Esmalts artístics

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en esmaltatge sobre metalls

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.575 hores en el centre educatiu
• 25 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’art i de l’orfebreria  
i la joieria

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic i volum
• Projectes d’esmalt
• Taller d’esmalts
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Esmaltatge de peces o objectes 
• Procediment tècnic en el sistema 

d’esmaltatge de peces 
• Tasques de conservació d’esmalts
• Selecció dels procediments més 

adients en les peces, els materials  
i les tècniques 

• Manteniment de l’equipament tècnic

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Comerç especialitzat
• Artesania
• Decoració
• Orfebreria i joieria
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Joieria d’art

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en procediments de joieria artística

Durada dels estudis:
1.600 hores

• 1.570 hores en el centre educatiu
• 30 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’art i de l’orfebreria  
i la joieria

• Dibuix artístic
• Volum
• Projectes de joieria
• Taller de joieria
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Obra final

De què treballaràs?

• Confecció de joies prèviament  
dissenyades

• Participació en l’execució  
dels projectes

• Aplicació de procediments d’acabat  
i poliment de peces

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Creació i producció de joies
• Modificació i restauració de peces  

de joieria
• Comerç especialitzat
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Grau superior. Informació general

Cicles de formació específica  
de grau superior d’arts plàstiques  
i disseny 

• Ofereixen formació professional  
en l’àmbit de les arts plàstiques,  
dels oficis artístics i del disseny.

• Capaciten per a la incorporació  
al mercat laboral en una professió 
concreta.

• Hi ha dotze famílies professionals 
amb una oferta de vint-i-tres cicles.

• Tenen una durada d’entre 1.800  
i 1.950 hores, repartides en dos 
cursos.

• Una part d’aquestes hores es destina 
a la formació en un centre educatiu  
i una altra, a la pràctica en centres  
de treball.

• El contingut curricular dels cicles  
té relació directa amb la pràctica 
professional.

Accés als cicles de formació  
específica d’arts plàstiques  
i disseny de grau superior

• Cal tenir el títol de batxillerat  
o estudis equivalents i superar  
la part específica de la prova d’accés,  
de la qual se’n pot demanar 
l’exempció si es té experiència laboral 
en l’àmbit dels ensenyaments que es 
volen cursar o si es disposa  
de titulació universitària homologada  
o pròpia, sempre que un mínim de 18 
crèdits de la titulació tinguin relació 
directa amb el cicle a què es vol  
accedir. Hi té accés directe qui  
disposi de:
– títol de batxillerat de la modalitat  

d’arts, via d’arts plàstiques,  

o d’altres modalitats, si s’han cursat 
tres matèries de la via esmentada, 
o títol de batxillerat artístic  
experimental;

– títol d’un cicle superior d’arts  
plàstiques i disseny de grau  
superior o n’hagi superat la  
prova d’accés;

– títol d’un cicle de formació  
professional de grau superior d’una 
família equivalent a una d’arts  
plàstiques i disseny a efectes  
de presentar-se a la prova d’accés 
(vegeu la taula de la pàgina  
següent);

– títol de graduat en arts aplicades  
i oficis artístics;

– títol superior de disseny, de  
conservació i restauració de béns  
culturals o de belles arts o n’hagi  
superat la prova d’accés;

– títol superior d’arquitectura, 
d’art dramàtic en l’especialitat 
d’escenografia o d’enginyeria  
tècnica en disseny industrial.

• Si no es reuneix cap dels requisits 
acadèmics, però es tenen 19 anys 
fets o complerts durant l’any  
natural, o bé 18 si es disposa  
d’un títol de tècnic/a d’un cicle de 
grau mitjà d’arts plàstiques i disseny 
o de formació professional d’una 
família equivalent (vegeu la taula de 
la pàgina següent), cal superar la part 
comuna i la part específica de la  
prova d’accés. Queda exempt/a  
de fer la part comuna qui hagi superat 
la part comuna de la prova d’accés  
a cicles de grau superior de formació  
professional o d’ensenyaments  
esportius. Es pot demanar l’exempció 
de la part específica si es té  
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experiència laboral en l’àmbit dels 
ensenyaments que es vol cursar.

Famílies d’arts plàstiques  
i disseny equivalents a altres  
famílies de formació professional

Famílies d’arts  Famílies de formació 
plàstiques  professional 
i disseny
Art floral • Agrària
Arts aplicades  • Arts gràfiques 
al llibre
Arts aplicades  • Tèxtil, confecció i pell 
a la indumentària • Imatge personal
Ceràmica artística • Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors • Edificació i obra civil
Disseny gràfic • Arts gràfiques 
 • Imatge i so
Disseny industrial • Fabricació mecànica 
 • Fusta, moble i suro
Tèxtils artístics • Tèxtil, confecció  
    i pell

Prova d’accés

• La part comuna consta d’exercicis 
que corresponen a les matèries de: 
llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès, francès  
o alemany) i matemàtiques o història.

• La part específica consta de dos 
exercicis que tracten sobre  
continguts de dues matèries  
de la modalitat d’arts de batxillerat, 
que l’aspirant ha de triar entre  
les següents: dibuix artístic, dibuix 
tècnic, cultura audiovisual i volum.

Titulació

La superació dels ensenyaments 
permet obtenir el títol de tècnic/a 
superior d’arts plàstiques i disseny  
en l’especialitat corresponent.

En acabar un cicle de grau superior 
es pot accedir

• a un treball de tècnic/a superior;
• als ensenyaments superiors d’arts 

plàstiques i disseny: disseny,  
i conservació i restauració de béns 
culturals;

• a la universitat.

Informació

Per obtenir més informació, podeu 
consultar:

• el tutor o la tutora del centre  
educatiu;

• el portal edu365.cat;
• la pàgina web;

www.gencat.cat/ensenyament 
(Estudiar a Catalunya);

• la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament (telèfon 935 516 995).

Grau superior. Informació general
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Famílies  Cicles 
professionals 
Art floral • Art floral
Arts aplicades a la  • Estilisme  
indumentària    d’indumentària
Arts aplicades  • Enquadernació 
al llibre    artística 
 • Gravat i tècniques 
    d’estampació
Arts aplicades  • Arts aplicades al mur 
al mur 
Arts aplicades  • Arts aplicades 
de l’escultura    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 gràfic • Fotografia artística 
 • Gràfica publicitària 
 • Il·lustració 
 • Il·lustració (perfil  
    professional   
    d’animació  
    audiovisual)
Disseny industrial • Mobiliari 
 • Modelisme 
    i maquetisme 
 • Modelisme industrial
Esmalts artístics • Esmalt artístic al foc 
    sobre metalls
Joieria d’art • Joieria artística
Tèxtils artístics • Art tèxtil 
 • Estampacions 
    i tintatges artístics
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en art floral

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.860 hores en el centre educatiu
• 90 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Art floral

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental

• Historia del paisatgisme
• Dibuix artístic i projectes
• Administració i màrqueting
• Tècniques de jardineria
• Taller d’art floral
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Tasques de funcionament  
d’un comerç específic

• Muntatges i composicions  
decoratives amb plantes i flors  
naturals, seques i artificials

• Conservació, tractament  
i manteniment de flor tallada i  
de plantes d’exterior i interior 

• Enjardinament d’espais interiors  
i exteriors integrats en el medi  
arquitectònic

• Organització del manteniment  
de l’equipament tècnic necessari

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Comerç especialitzat
• Jardineria d’interior i d’exterior
• Decoració 
• Fires i mostres
• Interiorisme
• Assessorament i formació  

artisticotècnic
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques  
i disseny en estilisme 
d’indumentària

Durada dels estudis:
1.875 hores

• 1.815 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la indumentària
• Tecnologia tèxtil
• Sociologia
• Màrqueting
• Dibuix del natural i la seva aplicació  

a la indumentària
• Color
• Disseny assistit per ordinador
• Mitjans audiovisuals
• Modelisme
• Modelisme: estilista
• Estilisme
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Disseny de moda
• Recerca i anàlisi de tendències  

en el sector de la moda
• Presentació de tendències noves
• Col·leccions d’indumentària
• Estil i grafisme en blocs informatius
• Assessorament als mitjans de  

comunicació, espectacles i publicitat 
• Estilisme, en desfilades i publicacions 

de revista

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Creació de tendències
• Tecnologia empresarial
• Mitjans de difusió
• Publicitat
• Àmbits de l’espectacle
• Sectors de la moda
• Assessorament i formació  

artisticotècnica

Arts aplicades a la indumentària
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Arts aplicades al llibre

Tècnic/a superior d’arts plàstiques  
i disseny en enquadernació  
artística

Durada dels estudis:
1.800 hores

• 1.710 hores en el centre educatiu
• 90 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història del llibre
• Expressió gràfica: enquadernació
• Materials i tècniques: enquadernació
• Projectes d’enquadernació
• Taller de reproduccions i impressions 

industrials
• Taller d’enquadernació
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Obra d’enquadernació artística
• Disseny d’enquadernació artística  

per a llibres d’artista, de bibliòfil  
i de reproducció industrial

• Estoigs i capses de protecció  
i embelliment de llibres

• Organització del manteniment  
de l’equipament tècnic necessari

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Enquadernació artística de creació
• Enquadernació per processos  

industrials
• Bibliofília
• Edició gràfica
• Promoció d’obra gràfica
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en gravat i tècniques 
d’estampació

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.860 hores en el centre educatiu
• 90 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història del gravat
• Tècniques d’expressió: gravat
• Tècniques gràfiques industrials
• Fotografia
• Materials i tècniques
• Arquitectura i disseny del llibre
• Projectes de gravat
• Taller de litografia
• Taller de serigrafia
• Taller de gravat
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Gravat i estampació d’obra pròpia  
o d’altres professionals

• Matrius xilogràfiques, calcogràfiques, 
litogràfiques i de serigrafia

• Supervisió de l’edició d’obra gravada 
o estampada i del disseny de llibres, 
carpetes i col·leccions

• Organització del manteniment  
de l’equipament tècnic necessari

On treballaràs?

En empreses o tallers relacionats 
amb:

• Gravat
• Estampació
• Bibliofília
• Edició gràfica
• Il·lustració
• Promoció d’obra gràfica 
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Arts aplicades al mur

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en arts aplicades al mur

Durada dels estudis:
1.800 hores

• 1.755 hores en el centre educatiu
• 45 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de les arts aplicades al mur
• Història de les arts contemporànies
• Dibuix artístic i projectes
• Mitjans audiovisuals
• Metodologia i gestió de l’obra
• Expressions d’avantguarda
• Taller d’expressió del llenguatge  

pictòric
• Taller de pintura ornamental aplicada 

al mur
• Taller de revestiments ceràmics,  

estucs i esgrafiats
• Taller de vidrieres
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Obres pictòriques murals  
amb materials i processos  
tradicionals o tecnològics

• Muntatges artístics
• Organització del manteniment  

de l’equipament tècnic necessari

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Creació i producció d’obra pictòrica 
en tota mena de materials i suports

• Reproducció i recreació d’obres
• Realització d’instal·lacions  

escenogràfiques, attrezzo  
i ornamentació per a teatre, cinema, 
televisió, espais multimèdia i espais 
de representació i expressió artística

• Equipaments de l’espai urbà,  
muntatges per a exposicions,  
museus, fires, congressos,  
activitats socioculturals, edificis  
públics i privats, centres religiosos  
i espais comercials

• Equipaments i complements  
de l’espai natural

• Ornamentació, renovació,  
manteniment i rehabilitació del medi 
arquitectònic i del patrimoni 

• Difusió i gestió d’obra artística
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en arts aplicades  
de l’escultura

Durada dels estudis:
1.875 hores

• 1.845 hores en el centre educatiu
• 30 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de les arts aplicades  
de l’escultura

• Dibuix artístic i color
• Geometria descriptiva
• Volum i projectes
• Recerca i projecció de l’escultura
• Taller de talla artística de fusta
• Taller de talla artística de pedra
• Taller de buidatge i emmotllament 

artístics
• Taller de forja artística
• Taller de fosa artística
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

Arts aplicades de l’escultura

De què treballaràs?

• Obres escultòriques de producció 
artística, artesana i/o industrial

• Anàlisi de la documentació tècnica,  
la iconogràfica i l’organització  
dels recursos necessaris  
per a l’execució d’un projecte

• Manteniment dels equips tècnics 

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Realització d’obres de creació  
i d’encàrrec

• Equips pluridisciplinaris 
d’arquitectura, urbanisme, disseny  
i publicitat

• Indústria relacionada amb  
la conservació i la rehabilitació  
del patrimoni arquitectònic

• Instal·lacions escenogràfiques  
per a teatre, cinema i televisió

• Construcció de maquetes per  
a arquitectura i urbanisme

• Realització de prototips
• Producció de joguines i ornaments 

arquitectònics
• Producció de mobiliari urbà
• Realització d’elements de volum  

per a la publicitat, el disseny gràfic  
i l’industrial

• Assessorament i formació  
artisticotècnica
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Ceràmica artística

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en ceràmica artística

Durada dels estudis:
1.850 hores

• 1.790 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la ceràmica
• Dibuix 
• Volum 
• Disseny assistit per ordinador
• Projectes de ceràmica artística
• Materials i tecnologia
• Taller ceràmic
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Avantprojectes i maquetes de peces 
ceràmiques

• Manteniment dels equips tècnics

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Realització de peces de ceràmica 
artística

• Reproducció de peces singulars 
• Creació de complements per  

a l’arquitectura (relleus, murals, etc.)
• Aplicació de la ceràmica  

a la decoració i al disseny d’interiors
• Restauració i conservació  

de ceràmiques artístiques
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Disseny d’interiors

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en aparadorisme

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura  
i del seu entorn ambiental

• Història de l’aparadorisme
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Mitjans informàtics i audiovisuals
• Projectes
• Projectes: aparadorisme
• Comunicació visual i plàstica
• Tecnologia i sistemes constructius 
• Tecnologia i sistemes constructius: 

aparadorisme 
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes d’aparadorisme i espais 
interiors

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Aparadors
• Espais efímers
• Mobiliari i decoració
• Disseny
• Arquitectura
• Enginyeria
• Construcció
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en arquitectura efímera

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental

• Història de l’arquitectura efímera
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Mitjans informàtics i audiovisuals
• Projectes
• Projectes: arquitectura efímera
• Teoria de la imatge publicitària
• Tecnologia i sistemes constructius
• Tecnologia i sistemes constructius: 

arquitectura efímera  
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes d’arquitectura efímera
• Anàlisi de la documentació d’aquest 

camp professional

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Espais efímers
• Jardineria
• Decoració
• Disseny
• Arquitectura
• Enginyeria
• Construcció
• Assessorament i formació  

artisticotècnica

Disseny d’interiors
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en elements de jardí

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental

• Història del paisatgisme
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Mitjans informàtics i audiovisuals
• Projectes
• Projectes: elements de jardí
• Entorn natural
• Tecnologia i sistemes constructius 
• Tecnologia i sistemes constructius: 

elements de jardí 
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes d’elements de jardí  
en espais naturals

• Projectes d’elements de jardí  
i condicionament d’espais

• Projectes interdisciplinaris

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Jardineria
• Paisatgisme
• Mobiliari d’espais oberts
• Disseny
• Arquitectura
• Enginyeria
• Construcció
• Rehabilitació
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en moblament

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura  
i del seu entorn ambiental

• Història del moble
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Mitjans informàtics i audiovisuals
• Projectes
• Projectes: moblament
• Tecnologia i sistemes constructius 
• Tecnologia i sistemes constructius: 

moblament
• Estudis del mercat del moble  
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes de moblament  
i condicionament d’espais interiors

• Representació gràfica de treballs
• Valoració i confrontació de la qualitat 

dels materials i els acabats

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Mobiliari i decoració
• Rehabilitació
• Espais efímers
• Jardineria
• Disseny
• Arquitectura
• Enginyeria
• Construcció
• Assessorament i formació  

artisticotècnica

Disseny d’interiors
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en projectes i direcció 
d’obres de decoració

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’arquitectura  
i del seu entorn ambiental

• Història de l’interiorisme
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Mitjans informàtics i audiovisuals
• Projectes
• Projectes: projectes i direcció d’obres
• Tecnologia i sistemes constructius 
• Tecnologia i sistemes constructius: 

projectes i direcció d’obres
• Programació d’obres  
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes d’obres de decoració  
dissenyades per un/a professional  
de nivell superior

• Representació gràfica de treballs

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Immobiliàries
• Decoració
• Interiorisme
• Arquitectura
• Enginyeria civil
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Disseny gràfic

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en fotografia artística

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.810 hores en el centre educatiu
• 140 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la fotografia
• Teoria de la imatge fotogràfica
• Expressió plàstica: fotografia
• Camps fotogràfics
• Fotografia artística
• Tècnica fotogràfica
• Infografia
• Mitjans audiovisuals
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Preses fotogràfiques amb formats  
i mitjans tècnics diversos

• Processament químic de suports 
fotosensibles

• Composició d’imatges mitjançant 
trucatges i tècniques experimentals

• Il·luminació idònia dels espais  
per a la reproducció fotogràfica

• Selecció i treball amb models

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Serveis, equipaments i distribució 
d’equips fotogràfics

• Producció de material audiovisual
• Publicitat i comunicació
• Moda
• Món editorial
• Indústria en general
• Arxius i mediateques
• Laboratoris industrials de fotografia  

i cinematografia
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en gràfica publicitària

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.830 hores en el centre educatiu
• 120 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la imatge gràfica
• Tècniques d’expressió gràfica
• Mitjans informàtics
• Tècniques gràfiques industrials
• Projectes de gràfica publicitària
• Fotografia
• Llenguatge audiovisual
• Teoria de la imatge publicitària
• Teoria del disseny gràfic
• Tipografia
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Disseny de productes gràfics  
amb diversos mitjans artístics  
i tècnics 

• Creació d’imatges visuals segons  
les característiques dels productes  
o dels serveis

• Organització de la producció editorial
• Supervisió de la producció  

en els processos de preimpressió

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Disseny gràfic
• Arts gràfiques
• Relacions públiques
• Promoció d’articles diversos
• Grafisme editorial
• Premsa
• Publicitat
• Ambientació d’espais
• Imatge gràfica del producte
• Imatge corporativa i senyalització
• Material didàctic
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en il·lustració

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.830 hores en el centre educatiu
• 120 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de la imatge gràfica
• Fonaments de l’art gràfic
• Teoria de la imatge
• Projectes d’il·lustració
• Sistemes de representació
• Dibuix artístic
• Tècniques gràfiques tradicionals
• Tècniques d’il·lustració
• Tècniques gràfiques industrials
• Disseny assistit per ordinador
• Fotografia
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Projectes d’il·lustració
• Recerca documental i gràfica
• Supervisió del procés d’edició 

d’originals
• Selecció del procés de realització

On treballaràs?

En empreses, tallers o estudis  
relacionats amb:

• Edició
• Grafisme editorial
• Premsa periòdica
• Publicitat
• Disseny gràfic
• Producció de cinema i televisió
• Material didàctic
• Assessorament i formació  

artisticotècnica

Disseny gràfic
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Disseny industrial

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en mobiliari

Durada dels estudis:
1.900 hores

• 1.800 hores en el centre educatiu
• 100 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història del moble
• Teoria i ciència del disseny
• Ergonomia i antropometria
• Dibuix artístic i comunicació gràfica
• Geometria descriptiva
• Disseny assistit per ordinador
• Tècniques de comunicació
• Materials i tecnologia
• Projectes i metodologia: mobiliari
• Taller de mobiliari
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Disseny d’elements de mobiliari  
per a la fabricació en sèrie

• Definició d’esquemes, croquis,  
plànols de fabricació i muntatge

• Concreció de materials i acabaments 
de productes mobiliaris

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Equipament de la llar
• Equipament d’oficina i llocs de treball
• Equipament urbà
• Equipament per a oci i complements 

personals
• Il·luminació
• Eines i instruments
• Envasos i embalatges
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en modelisme  
i maquetisme

Durada dels estudis:
1.900 hores

• 1.800 hores en el centre educatiu
• 100 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història del disseny industrial
• Teoria i ciència del disseny
• Ergonomia i antropometria
• Dibuix del natural
• Dibuix tècnic
• Disseny assistit per ordinador
• Tècniques de comunicació
• Materials i tecnologia
• Taller de modelisme i maquetisme
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Elaboració de models, prototips, 
premaquetes i maquetes

• Traducció volumètrica d’un projecte 
presentat en un plànol bidimensional

• Interpretació d’esquemes i croquis
• Detecció de possibles dificultats, 

concreció i millora de les propietats 
formals d’un projecte

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Modelisme
• Maquetació
• Disseny industrial
• Arquitectura
• Decoració i interiorisme
• Empreses constructores
• Urbanisme
• Rehabilitació del patrimoni artístic
• Escenografia
• Assessorament i formació  

artisticotècnica

Disseny industrial
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en modelisme industrial

Durada dels estudis:
1.900 hores

• 1.800 hores en el centre educatiu
• 100 hores en el centre de treball 

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història del disseny industrial
• Teoria i ciència del disseny
• Ergonomia i antropometria
• Dibuix del natural
• Dibuix tècnic
• Disseny assistit per ordinador
• Tècniques de comunicació
• Materials i tecnologia
• Taller de modelisme i maquetisme
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Elaboració de models industrials  
i prototips de disseny d’un producte

• Participació en la determinació  
de les propietats formals  
i en la verificació d’un projecte

• Recomanació de possibles materials  
i acabaments dels productes

• Adequació del nivell d’informació  
a cada escala o proporció

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Disseny industrial
• Disseny gràfic
• Arquitectura
• Empreses constructores
• Enginyeria
• Metal·lúrgia
• Indústries fabrils
• Assessorament i formació  

artisticotècnica
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Esmalts artístics

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en esmalt artístic al foc 
sobre metalls

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.925 hores en el centre educatiu
• 25 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història de l’art de l’esmalt
• Dibuix artístic i color
• Dibuix tècnic
• Anàlisi de l’obra artística
• Modelatge i maquetisme: esmalts
• Projectes d’esmalt artístic
• Taller d’esmaltatge
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Elaboració de peces o prototips 
d’esmalts funcionals i decoratius

• Projectes d’esmalts bidimensionals  
i tridimensionals

• Esmalts artístics sobre peces i obres 
de metall

• Disseny dels sistemes 
d’emmarcament

• Subjecció i aplicació de les peces 
d’esmalts

On treballaràs?

En empreses, equips o estudis  
relacionats amb:

• Comerç especialitzat
• Artesania
• Decoració
• Galeries d’art
• Orfebreria i joieria
• Consolidació i conservació d’obres 

d’esmalt
• Assessorament i formació  

artisticotècnics
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en joieria artística

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.875 hores en el centre educatiu
• 25 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Joieria d’art

Què estudiaràs?

• Història de l’orfebreria, joieria  
i bijuteria

• Dibuix artístic i color
• Dibuix tècnic
• Disseny assistit per ordinador
• Anàlisi de l’obra artística
• Modelatge i maquetisme
• Projectes de joieria
• Taller de joieria
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Joieria d’autor, elaboració de peces 
úniques

• Disseny peces de joieria 
• Estudi del prototip del sistema  

de reproducció i fabricació
• Maquetes de les joies com a part  

de l’estudi del projecte
• Procediment tècnic de seriació  

i estudi del cost de fabricació

On treballaràs?

En empreses, estudis o tallers  
relacionats amb:

• Creació i producció de joies
• Modificació i restauració de peces  

de joieria
• Comerç especialitzat
• Galeria d’art
• Conservació i restauració de peces 

del patrimoni artístic
• Assessorament i formació  

artisticotècnics
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Tèxtils artístics

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en art tèxtil

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.925 hores en el centre educatiu
• 25 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història dels tèxtils artístics
• Història de l’art tèxtil contemporani
• Dibuix artístic 
• Color
• Morfologia espacial i volumètrica
• Projectes: art tèxtil
• Taller de materials tèxtils
• Taller de brodats i puntes
• Taller de tapissos i catifes
• Taller de teixits en baix lliç
• Taller d’estampació i tintatges de teles
• Taller d’art tèxtil 
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Col·laboració en l’àmbit de la decoració
• Obres i muntatges artístics  

per a galeries i centres
• Col·laboració en publicacions  

especialitzades
• Assessorament de museus, galeries  

i col·leccionistes

On treballaràs?

En empreses, equips o tallers  
relacionats amb:

• Galeries d’art
• Àmbit de la llar: catifes, cortines  

i tapisseria per a mobiliari
• Sector de l’espectacle: instal·lacions, 

escenografia
• Publicacions especialitzades
• Difusió i gestió d’obra artística
• Assessorament i formació  

artisticotècnics
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en estampacions  
i tintatges artístics

Durada dels estudis:
1.950 hores

• 1.890 hores en el centre educatiu
• 60 hores en el centre de treball  

(pràctiques)

2 cursos acadèmics

Les pràctiques en empreses 
t’ajudaran a accedir a un lloc  
de treball

Què estudiaràs?

• Història dels tèxtils artístics
• Tecnologia tèxtil
• Dibuix artístic 
• Color
• Sociologia
• Disseny assistit per ordinador
• Mitjans audiovisuals
• Projectes: estampacions tèxtils
• Taller de disseny tèxtil
• Taller d’estampacions i tintatges  

de teles
• Taller de teixits en baix lliç
• Taller d’art tèxtil i producte final
• Formació i orientació laboral
• Formació pràctica en empreses,  

estudis o tallers
• Projecte final

De què treballaràs?

• Estudi i interpretació  
de les tendències de cada  
temporada

• Projectes que incloguin aspectes  
estètics, tècnics, organitzatius  
i econòmics

• Col·leccions d’estampats
• Campanyes de promoció  

de les col·leccions
• Tasques en salons, mostres i fires  

del sector tèxtil
• Elaboració fitxes i mostraris 

d’estampats

On treballaràs?

En empreses, equips o tallers  
relacionats amb:

• Indumentària
• Llar
• Transports
• Complements
• Assessorament i formació  

artisticotècnics
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Centres que imparteixen estudis  
d’arts plàstiques i disseny

L’asterisc davant del nom 
d’un centre educatiu vol dir 
que aquest centre és 
de titularitat privada.

Art floral

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Floristeria

Barcelona
*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Art Floral  
de Catalunya

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Art floral

Barcelona
*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Art Floral  
de Catalunya

Arts aplicades  
a la indumentària

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Estilisme d’indumentària

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Sabadell
Escola d’Art Illa

Arts aplicades  
al llibre

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Serigrafia artística

Rubí
Escola d’Art EDRA

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Enquadernació artística

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Gravat i tècniques 
d’estampació

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Arts aplicades al mur

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Revestiments murals

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Arts aplicades al mur

Amposta
Escola d’Art Esardi

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Lleida
Escola d’Art  
Leandre Cristòfol

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Tarragona
Escola d’Art de Tarragona

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Arts aplicades  
de l’escultura

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Artesania en cuir

Igualada
Escola d’Art d’Igualada

Daurat i policromia  
artístics

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Ebenisteria artística

La Garriga
Escola d’Art de la Garriga

Forja artística

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja



Cicles d’arts plàstiques i disseny

49

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Fosa artística  
i galvanoplàstia

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Talla artística en fusta

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Arts aplicades de 
l’escultura

Badalona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Ceràmica artística

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Decoració ceràmica

Barcelona
Escola d’Art del Treball

Terrisseria

Móra la Nova
Escola d’Art de Móra  
la Nova

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Ceràmica artística

Badalona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc

Gironella
Escola d’Art del Berguedà

Móra la Nova
Escola d’Art de Móra  
la Nova

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal  

Disseny d’interiors

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Aparadorisme

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià

Arquitectura efímera

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià

Gironella
Escola d’Art del Berguedà

Lleida
Escola d’Art Leandre 
Cristòfol

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Reus
Escola d’Art de Reus
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Rubí
Escola d’Art EDRA

Elements de jardí

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Art Floral  
de Catalunya

Moblament

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià

Projectes i direcció 
d’obres de decoració

Amposta
Escola d’Art Esardi

Badalona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià

*Centre Autoritzat de Grau  
Mitjà i Superior d’Arts  
Plàstiques i Disseny Elisava

Gironella
Escola d’Art del Berguedà

Lleida
Escola d’Art  
Leandre Cristòfol

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Reus
Escola d’Art de Reus

Rubí
Escola d’Art EDRA

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Terrassa
Escola d’Art de Terrassa

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Vilanova i la Geltrú
Escola d’Art de Vilanova  
i la Geltrú

Disseny gràfic

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Art final de disseny gràfic

Amposta
Escola d’Art Esardi

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art del Treball

Gironella
Escola d’Art del Berguedà

Igualada
Escola d’Art d’Igualada

La Garriga
Escola d’Art de la Garriga

Manresa
Escola d’Art de Manresa

Rubí
Escola d’Art EDRA

Sant Cugat del Vallès
Escola d’Art de Sant Cugat  
del Vallès

Autoedició

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

*Centre Autoritzat de Grau  
Mitjà i Superior d’Arts  
Plàstiques i Disseny Elisava

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal

Vilanova i la Geltrú
Escola d’Art de Vilanova  
i la Geltrú

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Fotografia artística

Barcelona
*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc

Centres que imparteixen estudis  
d’arts plàstiques i disseny
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Gironella
Escola d’Art del Berguedà

L’Hospitalet de Llobregat
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Josep Serra  
i Abella

Lleida
Escola d’Art  
Leandre Cristòfol

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Tarragona
Escola d’Art de Tarragona

Gràfica publicitària

Amposta
Escola d’Art Esardi

Badalona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

*Centre Autoritzat de Grau  
Mitjà i Superior d’Arts  
Plàstiques i Disseny Elisava

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc

Igualada
Escola d’Art d’Igualada

L’Hospitalet de Llobregat
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Josep Serra  
i Abella

La Garriga
Escola d’Art de la Garriga

Lleida
Escola d’Art  
Leandre Cristòfol

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Sabadell
Escola d’Art Illa

Sant Cugat del Vallès
Escola d’Art de Sant Cugat 
del Vallès

Tarragona
Escola d’Art de Tarragona

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Terrassa
Escola d’Art de Terrassa

Vic
Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal

Vilanova i la Geltrú
Escola d’Art de Vilanova  
i la Geltrú

Il·lustració

Badalona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo 
Perfil d’Animació  
audiovisual

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Escola d’Art del Treball

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc

L’Hospitalet de Llobregat
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Josep Serra  
i Abella 
Perfil d’Animació  
audiovisual

Lleida
Escola d’Art  
Leandre Cristòfol

Manresa
Escola d’Art de Manresa

Olot
Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot

Sabadell
Escola d’Art Illa

Sant Cugat del Vallès
Escola d’Art de Sant Cugat 
del Vallès 
Perfil d’Animació  
audiovisual

Tarragona
Escola d’Art de Tarragona

Vilanova i la Geltrú
Escola d’Art de Vilanova  
i la Geltrú 
Disseny de videojocs  
i entorns virtuals
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Disseny industrial

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Mobiliari

La Garriga
Escola d’Art de la Garriga

Terrassa
Escola d’Art de Terrassa

Modelisme i maquetisme

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Modelisme industrial

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Esmalts artístics

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Esmaltatge sobre metalls

Móra la Nova
Escola d’Art de Móra  
la Nova

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Esmalt artístic al foc  
sobre metalls

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Móra la Nova
Escola d’Art de Móra  
la Nova

Joieria d’art

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ

Procediments de joieria 
artística

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal 
Arsenal

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Joieria artística

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Escola d’Art Massana

Escola d’Art del Treball

Tarragona
Escola d’Art de Tarragona

Vilafranca del Penedès
Escola d’Art Municipal  
Arsenal 

Tèxtils artístics

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR

Art tèxtil

Barcelona
Escola d’Art Massana

Tàrrega
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara

Estampacions i tintatges 
artístics

Barcelona
Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja

Centres que imparteixen estudis  
d’arts plàstiques i disseny
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Adreces

L’asterisc davant del nom 
d’un centre educatiu vol dir 
que aquest centre és 
de titularitat privada.

Amposta

Escola d’Art Esardi
43009473
C. del Racó del Castell, 2 
[43870]
Tel. 977 703 474
http://www.esardi.cat

Badalona

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Pau Gargallo
08001480
Parc Serentill, s/n [08915]
Tel. 933 997 652
http://www.paugargallo.net

Barcelona

DM I – Ciutat Vella

Escola d’Art Massana
08038533
C. de l’Hospital, 56 [08001]
Tel. 934 422 000
http://www.escolamassana.es

DM II – Eixample

Escola d’Art del Treball
08042354
C. del Comte d’Urgell, 187 
[08036]
Tel. 933 219 066
http://www.artdeltreball.cat

DM IV – Les Corts

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Groc 08040096
C. de Déu i Mata, 11, 13 i 18 
[08014]
Tel. 934 195 484
http://www.groc.cat

DM V – Sarrià-Sant Gervasi

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Llotja 
08013329
C. de la Ciutat  
de Balaguer, 17 [08022]
Tel. 934 181 720
http://www.xtec.cat/ea-llotja

DM VI – Gràcia

*Centre Autoritzat de Grau 
Mitjà i Superior d’Arts  
Plàstiques i Disseny  
Elisava 08038511
C. del Torrent de les  
Flors, 68 [08024]
Tel. 932 001 133
http://www.elisava.net

DM VII – Horta-Guinardó

*Centre Autoritzat de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques  
i Disseny Art Floral  
de Catalunya 08059275
Crta. de Sant Cugat, 114-132 
[08035]
Tel. 932 470 205
http://www.escolaartfloral.org

DM VIII – Nou Barris

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Deià 08044156
C. de Deià, 28-38 [08016]
Tel. 933 546 073
http://www.deiadisseny.cat

Gironella

Escola d’Art del Berguedà
08037656
C. de Sant Joan Baptista  
de la Salle, 4 [08680]
Tel. 938 251 400
http://www.xtec.cat/centres/
a8037656

Igualada

Escola d’Art d’Igualada
08045495
Av. de Barcelona, 105-107 
[08700]
Tel. 938 055 262
http://www.lescorxador.cat

L’Hospitalet de Llobregat

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Josep Serra  
i Abella 08044077
C. de Jerusalem, 2 b 
[08902]
Tel. 933 366 810
http://www.xtec.cat/ea- 
serraiabella

La Garriga

Escola d’Art de la Garriga
08046475
C. del Negociant, 79 [08530]
Tel. 938 605 990
http://www.emad.lagarriga.cat

Lleida

Escola d’Art Municipal 
Leandre Cristòfol 
25006033
C. de la Palma, 12  
(ed. El Roser) [25002]
Tel. 973 700 362
http://www.paeria.es/emba

Manresa

Escola d’Art de Manresa
08042196
Ctra. de Vic, 16 /  
C. dels Infants, 2-6 [08240]
Tel. 938 726 369
http://www.escolaart- 
manresa.cat
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Móra la Nova

Escola d’Art de Móra  
la Nova 43009527
Av. de Lluís Companys, 17 
[43770]
Tel. 977 400 523
http://webfacil.tinet.cat/
escolartmoralanova

Olot

Escola d’Art i Superior  
de Disseny d’Olot
17005340
C. del Pare Antoni Soler, 1-3 
[17800]
Tel. 972 262 403
http://www.xtec.cat/ea- 
escolartolot

Reus

Escola d’Art de Reus
43009485
Pg. de la Boca de la  
Mina, 35-39 [43206]
Tel. 977 318 750
http://www.dipta.cat/eadr

Rubí

Escola d’Art EDRA
08044041
C. de Joaquim Blume, 28 
[08191]
Tel. 935 887 702
http://www.artedra.net

Sabadell

Escola d’Art Illa 08043012
C. de Manso, 2 [08205]
Tel. 937 114 805
http://www.sabadell.cat/ 
escolailla

Sant Cugat del Vallès

Escola d’Art de Sant  
Cugat del Vallès 08040011
Av. de Gràcia, 50 (Casa 
Mònaco) [08190]
Tel. 936 741 310
http://www.escoladart.com

Tarragona

Escola d’Art de Tarragona
43006253
Ctra. de Valls, s/n, zona  
educacional [43007]
Tel. 977 211 253
http://www.dipta.cat/eadt

Tàrrega

Escola d’Art i Superior  
de Disseny Ondara
25004528
Pl. del Centenari, s/n 
[25300]
Tel. 973 310 486
http://www.eaondaratarrega.
com

Terrassa

Escola d’Art de Terrassa
08038557
C. de Colom, 114 [08222]
Tel. 937 850 070
http://www.artidisseny.com

Vic

Escola d’Art i Superior  
de Disseny de Vic
08035003
Rbla. de Sant Domènec, 24 
[08500]
Tel. 938 854 851
http://www.eartvic.net

Vilafranca del Penedès

Escola d’Art Municipal 
Arsenal 08038545
C. de la Font, 43 [08720]
Tel. 938 921 362
http://www.arsenal.cat

Vilanova i la Geltrú

Escola d’Art de Vilanova  
i la Geltrú 08038569
Pl. de les Casernes, 8 
[08800]
Tel. 938 932 846
http://www.vilanova.cat/ 
emaid

Adreces
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Característiques 
generals

La dansa és un dels ensenyaments 
artístics, juntament amb els de 
música, d’art dramàtic, d’arts 
plàstiques i disseny i de conservació  
i restauració de béns culturals.

Els ensenyaments de dansa es 
fonamenten en dos tipus d’oferta 
formativa diferent: una de reglada,  
que comprèn diversos graus i té un 
nivell d’exigència elevat en funció de 
la finalitat de facultar per a la pràctica 
professional, i una altra de no reglada, 
per a aquelles persones que volen 
assolir un nivell de coneixements 
adequats, des de la iniciació fins  
a l’aprofundiment de l’aprenentatge 
de la dansa.

L’objectiu dels estudis de dansa 
és proporcionar a l’alumnat una 
formació de qualitat, i alhora garantir 
la formació dels futurs i futures  
professionals. Les administracions 
educatives han de facilitar  
a l’alumnat la possibilitat de cursar 
simultàniament els ensenyaments  
de dansa i els de règim general.

La tipologia de centres d’ensenyament 
de dansa és la següent:

• 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 
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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.

• Centres integrats 
Són centres que integren els 
ensenyaments de règim general 
(educació primària i secundària)  
amb els ensenyaments de dansa.

Estructura

Els estudis de dansa comprenen 
tres etapes: els ensenyaments no 
reglats, que s’imparteixen en escoles 
de dansa, els ensenyaments de grau 
professional i els ensenyaments  
de grau superior.
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Grau professionalEscoles de dansa

Les escoles de dansa imparteixen 
ensenyaments que aporten a l’alumnat 
una formació teòrica i pràctica que 
permet gaudir de la pràctica individual  
i de conjunt.

La seva oferta formativa és oberta  
i flexible, i es poden impartir programes  
de diferents intensitats i per a alumnat 
de totes les edats.

L’alumnat que estigui cursant 
simultàniament ESO o batxillerat  
i estudis de dansa en una escola  
de dansa autoritzada pot sol·licitar la 
reducció d’hores de les matèries que 
es descriuen a les instruccions de cada 
curs acadèmic.

Les escoles de dansa autoritzades es 
regulen pel Decret 179/1993, de 27 
de juliol. Els estudis que imparteixen 
no són reglats i, per tant, no porten 
a l’obtenció de títols amb validesa 
acadèmica oficial.
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Els ensenyaments de grau professional 
de dansa 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 de titularitat privada, 
un al Maresme i l’altre al Tarragonès.

El grau professional de dansa  
es regula pel Decret 24/2008,  
de 29 de gener.

Accés

Es pot accedir al grau professional 
amb la superació d’una prova 
específica. 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. 

Titulació

La superació del sisè curs de grau  
professional dóna dret al títol 
professional corresponent  

a l’especialitat cursada i a obtenir  
el títol de batxillerat, si se superen  
les matèries comunes del batxillerat.

Currículum

El currículum dels ensenyaments  
de grau professional de dansa es 
configura amb les especialitats 
següents:
– Dansa clàssica 
– Dansa contemporània 
– Dansa espanyola 

Les assignatures que configuren 
l’especialitat són de tres tipus

• Assignatures comunes a totes 
les especialitats: música, salut i cos, 
història de la cultura i de la dansa.

• Assignatures d’especialitat.

• Assignatures optatives dissenyades  
a partir de les hores de lliure disposició 
del centre, les quals es poden destinar 
a reforçar assignatures comunes  
i d’especialitat i configurar, així,  
un currículum propi.

Hores mínimes de currículum per curs 
i setmana:

Dansa clàssica

Primer curs
Dansa clàssica  6 h/set.
Dansa contemporània  5,5 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  2 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

Segon curs
Dansa clàssica  6 h/set.
Dansa contemporània  5,5 h/set.
Música  1,5 h/set.
Salut i cos  2 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

Tercer curs
Dansa clàssica  7 h/set.
Dansa contemporània  4,5 h/set.
Repertori i pràctica escènica  1,5 h/set.
Música  1,5 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

Quart curs
Dansa clàssica  9 h/set.
Dansa contemporània  4,5 h/set.
Repertori i pràctica escènica  2 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

Cinquè curs
Dansa clàssica  8,5 h/set.
Dansa contemporània  3 h/set.
Repertori i pràctica escènica  3 h/set.
Història de la cultura i de la dansa 1,5 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

1Les hores totals de lliure disposició de l’especialitat són 17,5.
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Sisè curs
Dansa clàssica  8,5 h/set.
Dansa contemporània  3 h/set.
Repertori i pràctica escènica  3 h/set.
Hores de lliure disposició del centre1

1Les hores totals de lliure disposició de l’especialitat són 17,5.

Dansa contemporània

Primer curs
Dansa clàssica  6 h/set.
Dansa contemporània  5,5 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  2 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

Segon curs
Dansa clàssica  6 h/set.
Dansa contemporània  5,5 h/set.
Música  1,5 h/set.
Salut i cos  2 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

Tercer curs
Dansa clàssica  4,5 h/set.
Dansa contemporània  7 h/set.
Improvisació i creació  1,5 h/set.
Música  1,5 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

Quart curs
Dansa clàssica  4,5 h/set.
Dansa contemporània  7 h/set.
Improvisació i creació  1,5 h/set.
Repertori i pràctica escènica  1,5 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

Cinquè curs
Dansa clàssica  3 h/set.
Dansa contemporània  7,5 h/set.
Improvisació i creació  1,5 h/set.
Repertori i pràctica escènica  3 h/set.
Història de la cultura i de la dansa  1,5 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

Sisè curs
Dansa clàssica  3 h/set.
Dansa contemporània  7,5 h/set.
Improvisació i creació  2 h/set.
Repertori i pràctica escènica  3 h/set.
Hores de lliure disposició del centre2

2Les hores totals de lliure disposició de l’especialitat són 17.

Dansa espanyola

Primer curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  1h/set.
Escola bolera  1 h/set.
Flamenc  1 h/set.
Folklore  1,25 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  1,5 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

Segon curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  1,5 h/set.
Escola bolera  1,5 h/set.
Flamenc  1,5 h/set.
Folklore  1,25 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  1,5 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

Tercer curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  2 h/set.
Escola bolera  2 h/set.
Flamenc  2 h/set.
Folklore  1,25 h/set.
Música  1,5 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

Quart curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  2 h/set.
Escola bolera  2 h/set.
Flamenc  2 h/set.
Repertori i pràctica escènica  1,5 h/set.
Música  1 h/set.
Salut i cos  1 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

Cinquè curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  2 h/set.
Escola bolera  2 h/set.
Flamenc  2 h/set.
Repertori i pràctica escènica  1,5 h/set.
Història de la cultura i de la dansa  1,5 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

Sisè curs
Dansa clàssica  5 h/set.
Dansa contemporània  1,5 h/set.
Dansa estilitzada  3 h/set.
Escola bolera  3 h/set.
Flamenc  3 h/set.
Repertori i pràctica escènica  2 h/set.
Hores de lliure disposició del centre3

3Les hores totals de lliure disposició de l’especialitat són 18,25.

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge 
és contínua i integradora i la porta  
a terme el conjunt del professorat,  
que es constitueix en una comissió que 
presideix el tutor o tutora.

El límit de permanència en el grau 
professional de dansa és de vuit anys  
per a qui accedeix a primer curs; 
set anys per a qui accedeix a segon 
curs; sis anys per a qui accedeix 
a tercer curs; quatre anys per a qui 
accedeix a cinquè curs, i tres anys 
per a qui accedeix a sisè curs.

No es pot romandre més de dos anys 
en el mateix curs, excepte en el cas  
de sisè.
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A partir del curs 2010-2011, 
s’implanten progressivament  
els ensenyaments artístics superiors 
adaptats a l’Espai europeu 
d’educació superior, que regula  
el Reial decret 1614/2009,  
de 26 d’octubre. La nova ordenació 
d’aquests ensenyaments inclou  
els títols de grau, màsters i doctorats 
(aquest darrer títol s’imparteix en 
col·laboració amb les universitats).

Durant el període d’implantació 
dels ensenyaments superiors de 
grau, aquests nous ensenyaments 
conviuen amb els antics plans 
d’estudi definits per la LOGSE fins 
que s’estingeixin. Aquests estudis 
tenen una durada de quatre cursos 
i una titulació equivalent a una 
llicenciatura universitària. Durant el 
curs 2011-2012 se seguiran impartint 
els cursos de tercer i quart del pla 
d’estudis LOGSE i s’implantarà  
el segon curs del pla d’estudis LOE.

Aquests ensenyaments:

• tenen com a finalitat proporcionar  
a l’alumnat una formació artística 
de qualitat i garantir la qualificació 
dels futurs i les futures professionals, 
docents i investigadors i investigadores 
de la dansa,

• tenen una durada de quatre cursos,  
que equivalen a 240 crèdits ECTS,

• contenen dues especialitats: 
coreografia i tècniques de la dansa  
i pedagogia de la dansa.

Accés

Per accedir als ensenyaments  
de grau en dansa cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys i les proves 
específiques d’accés de l’especialitat  
a què s’opti;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar  
una prova de maduresa en relació  
amb els objectius de batxillerat, a més 
de la prova específica d’accés.

El període d’inscripció per a les 
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març. 
La sol·licitud es fa i es presenta per 
via telemàtica mitjançant l’aplicació 
que estarà disponible al web del 
Departament (http://www.gencat.
cat/ensenyament); també es pot 
presentar per alguna de les vies que 
preveu la Llei 30/1992, de 26  
de novembre, de règim jurídic de  
les administracions públiques  
i del procediment administratiu comú 
(BOE 285, de 27 de novembre de 
1992). La prova es farà el 8 d’abril  
de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre publicarà, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  

i el nombre de places dels quals 
convoca proves, i les dates en què 
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés 
específica és del 2 al 27 de maig  
de 2011.

Titulació

La superació d’aquests 
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada  
en dansa.

Centres integrats

Aquests centres integren  
els ensenyaments d’educació 
primària i secundària amb els 
ensenyaments de música i de dansa, 
segons el centre.

L’objectiu és el de facilitar  
a l’alumnat la possibilitat de cursar 
simultàniament els ensenyaments 
de música o dansa i els de règim 
general. Així la integració es concreta 
amb els espais, els horaris  
i el currículum.

Són centres pluriterritorials. Estan 
oberts a tot l’alumnat de Catalunya 
i la proximitat de domicili no suposa 
cap diferència per a l’accés.  
Per ser-hi admès cal superar una 
prova d’aptitud.
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Alt Camp

Valls

*Escola de Dansa Adagi 43009205
C. del Bisbe Palau, 22 [43800]
Tel. 977 602 305

*Escola de Dansa Pas 43007816
C. de Colom, 30, baixos [43800]
Tel. 977 602 771

Alt Empordà

Figueres

*Escola de Dansa Marta Coll 17006150
Pl. del Sol, 3 [17600]
Tel. 972 506 123

Anoia

Igualada

Escola de Dansa del Consell Comarcal  
de l’Anoia 08058830
C. de Sant Carles, 83 [08700]
Tel. 938 045 050

Bages

Manresa

*Escola de Dansa Roser 08055762
C. de les Piques, 2, entresòl [08240]
Tel. 938 726 041

Baix Camp

Montbrió del Camp

*Escola de Dansa de Montbrió del Camp 
43009758
C. del Doctor Gené, 2 [43340]
Tel. 977 826 453

Escoles de dansa

*Escola de titularitat privada

Reus

*Escola de Dansa Artis 43009151
Pl. de Sant Francesc, 1 [43205]
Tel. 977 310 844

*Escola de Dansa del Centre de Lectura 
de Reus 43009552
C. Major, 5 [43201]
Tel. 977 340 780

*Escola de Dansa Nuria Díez 43008845
C. de la Mare Molas, 27-29 [43202]
Tel. 977 311 667

Baix Llobregat

Castelldefels

Escola de Dansa Municipal de Castelldefels 
08058143
Av. 300, 25 [08860]
Tel. 936 342 033

Gavà

*Escola de Dansa l’Aula de Dansa 
08055749
C. de Marc Grau, 9 [08850]
Tel. 936 382 449

Olesa de Montserrat

*Escola de Dansa 113 Dansa 
08060368
C. de Lluís Puiggener, 113 [08640]
Tel. 937 782 351

Sant Just Desvern

*Escola de Dansa Marta Roig 08055622
C. de Bonavista, 8 [08960]
Tel. 933 711 252

Barcelonès

Badalona

*Escola de Dansa Emi Vivas 08047716
C. de la Mercè, 58 [08911]
Tel. 933 841 718

*Escola de Dansa Lola y Pavón 08047625
Av. del Marquès de Sant Mori, 151-153 [08914]
Tel. 933 992 052

*Escola de Dansa Marisa Yudes 08055750
C. de Colom, 37 [08912]
Tel. 933 845 105

*Escola de Dansa Stil 08056951
C. de Pere III, 38 [08915]
Tel. 933 951 957

Barcelona

DM I - Ciutat Vella

*Escola de Dansa Joan Magriñà 
08056699
C. del Petritxol, 1 [08002]
Tel. 933 023 641

DM II - Eixample

*Escola de Dansa Eulàlia Blasi 08041520
C. d’Alí-Bei, 113, baixos [08013]
Tel. 932 465 962

*Escola de Dansa Mar, Estudi de Dansa 
08063281
C. de París, 140-144, baixos [08036]
Tel. 934 197 479

*Escola de Música i Dansa Artmusic 
08057990
C. de Rocafort, 79 [08015]
Tel. 934 236 885

DM IV - Les Corts

*Escola de Dansa Mercedes Ribera 
08047613
Gran Via de Carles III, 57, 1r 1a [08028]
Tel. 933 302 950

DM V - Sarrià-Sant Gervasi

*Escola de Dansa Anna Maleras 08056687
C. de Tavern, 25 [08006]
Tel. 932 090 912
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*Escola de Dansa Coco Comin 08055324
Pg. de Manuel Girona, 51, baixos (jardí int.) 
[08034]
Tel. 932 051 708

*Escola de Dansa Isabel Porcar 08047765
C. d’Escipió, 9-11, baixos [08023]
Tel. 932 112 018

*Escola de Dansa Pilar Domínguez 
08057138
C. de Muntaner, 326, baixos [08021]
Tel. 934 142 860

*Escola de Dansa Rosita Mauri 08055798
C. de la Granada del Penedès, 27, baixos 
[08006]
Tel. 932 177 850

*Escola de Dansa Studio Isadora 08047777
C. de la Ciutat de Balaguer, 60 [08022]
Tel. 932 119 722

*Escola de Dansa Yisbell 08056183
C. Major de Sarrià, 150 [08017]
Tel. 932 037 176

DM VI - Gràcia

*Escola de Dansa Maxime d’Harroche 
08055634
C. de Sicília, 402-404, [08025]
Tel. 934 579 619

DM VIII - Nou Barris

CEPSA Oriol Martorell 08053571
C. de l’Artesania, 39-41 [08042]
Tel. 933 503 917

DM IX - Sant Andreu

*Escola de Dansa Herminia Espejo 
08052578
C. de Ramon Batlle, 26 [08030]
Tel. 932 742 245

*Escola de Dansa Spin 08055336
Ptge. de l’Ordi, 9 [08027]
Tel. 934 084 706
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Pla d’Urgell

Mollerussa

*Escola de Dansa de Mollerussa 25007682
C. de Ponent, 30 baixos [25230]
Tel. 973 240 723

Segrià

Lleida

*Escola de Dansa la Dansa Estudi 25007621
Av. de Prat de la Riba, 57 [25004]
Tel. 973 249 331

Selva

Anglès

*Escola de Dansa d’Anglès 17006174
C. de Sant Miquel, 24, 1r, c [17160]
Tel. 972 529 087

Blanes

*Escola de Dansa l’Esclat 17006162
C. de l’Esperança, 87, baixos [17300]
Tel. 972 331 463

*Escola de Dansa Miriam Beltrán 17009035
Av. de Joan Carles I, 29, baixos [17300]
Tel. 972 335 016

Tarragonès

Tarragona

*Escola de Dansa Artemis 43006265
Ptge. de Cobos, 5-7 [43001]
Tel. 977 218 626

Torredembarra

*Escola de Dansa Centrescènic 43010918
C. d’Eduard Benot, 11 / C. de la Carnisseria, 19 
[43830]
Tel. 977 645 706

Vallès Occidental

Castellar del Vallès

*Escola de Dansa Parc 08055609
C. de Prat de la Riba, 38 [08211]
Tel. 937 148 595

Cerdanyola del Vallès

*Escola de Dansa l’Art 08059071
Pg. de Cordelles, 70-72 [08290]
Tel. 610 307 650

Sabadell

*Escola de Dansa Ritme 08056705
C. del Vallès, 43, baixos [08201]
Tel. 937 253 989

Vallès Oriental

Granollers

*Escola de Dansa Águeda Murillo 08057321
C. del Rec, 33 [08401]
Tel. 938 796 431
 

DM X - Sant Martí

*Escola de Dansa David Campos 08056882
C. de la Nació, 50 [08026]
Tel. 933 477 340

Sant Adrià de Besòs

*Escola de Dansa Dansa 2001, Generació 
Innovadora Segle XXI 08059548
C. de les Monges, 21 [08930]
Tel. 934 620 301

Garraf

Sitges

*Escola de Dansa Dolors Vilalta Lacruz 
08047649
C. de Rafael Llopart, 39, baixos [08870]
Tel. 938 947 239

Gironès

Girona

*Escola de Dansa M. Mercedes Ribera 
17006198
C. del Doctor Ametller, 8, baixos [17003]
Tel. 972 222 830

*Escola de Dansa Maribel Bover i Viñals 
17006186
Rda. del Pare Claret, 30, baixos [17001]
Tel. 972 214 638

Maresme

Arenys de Mar

*Escola de Dansa Sinera 08056171
C. de Sant Pere, 8 baixos [08350]
Tel. 937 957 374

Calella

*Escola de Dansa Mercè Panosa 
08064246
C. de Monturiol, 67 [08370]
Tel. 937 660 713

Mataró

*Escola de Dansa Dúnia 
08056948
C. de la Concepció, 11 [08302]
Tel. 937 990 823

*Escola de Dansa Gemma Bartra Serra 
08059573
C. del Carme, 78, baixos [08302]
Tel. 937 997 609

Premià de Mar

*Escola de Música i Dansa Estudi Teresa 
Maria 08043085
C. de l’Aurora, 26 [08330]
Tel. 937 525 460

Tordera

Escola de Música i Dansa Municipal Teatre 
Ateneu Clavé 08058933
Pl. de Miquel Martí i Pol, s/n [08490]
Tel. 937 650 966

Vilassar de Mar

*Escola de Dansa Madó 08057151
C. del Rosari, 8 [08340]
Tel. 937 595 175

Montsià

Amposta

*Escola de Dansa Jacqueline Biosca 
43009761
C. de Sebastià Juan Arbó, 83 [43870]
Tel. 977 702 687

Osona

Vic

*Escola de Dansa Thais 08047637
C. de Dues Soles, 6 [08500]
Tel. 938 122 351
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*Centre Autoritzat de Grau Professional  
de Dansa Artemis 43009448
Ptge. de Cobos, 5 [43001]  
Tarragona
Tel. 977 218 626

*Centre Autoritzat de Grau Professional  
de Dansa Laie 08060733
C. de Núria, 26-30 [08325]  
Alella
Tel. 935 556 717

Escola d’Ensenyament Secundari  
i Artístic-Conservatori Professional  
de Dansa (EESA/CPD) de l’Institut del  
Teatre de la Diputació de Barcelona 
08059342
Pl. de Margarida Xirgu, s/n [08004]  
Barcelona
Tel. 932 273 900

15

Centres integrats

CEPSA Oriol Martorell 08053571
C. de l’Artesania, 39-41 [08042]  
Barcelona
Tel. 933 503 917

Escola d’Ensenyament Secundari  
i Artístic-Conservatori Professional  
de Dansa (EESA/CPD) de l’Institut del  
Teatre de la Diputació de Barcelona 
08059342
Pl. de Margarida Xirgu, s/n [08004]  
Barcelona
Tel. 932 273 900

Conservatori Superior de Dansa l’Institut  
del Teatre de la Diputació de Barcelona 
08060307
Pl. de Margarida Xirgu, s/n [08004]  
Barcelona
Tel. 932 273 900
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Característiques  
generals

La música és un dels ensenyaments 
artístics, juntament amb els 
ensenyaments de dansa, d’art 
dramàtic, d’arts plàstiques i disseny 
i de conservació i restauració de béns 
culturals.

Els ensenyaments de música es 
fonamenten en dos tipus d’oferta 
formativa diferent: una reglada, 
que comprèn diversos graus i té un 
nivell d’exigència elevat en funció  
de la finalitat de facultar per a la pràctica 
professional, i una altra de no reglada, 
per a aquelles persones que volen 
assolir un nivell de coneixements 
adequats, des de la iniciació fins a 
l’aprofundiment de l’aprenentatge 
musical.

Els ensenyaments reglats de música 
es classifiquen en professionals 
i superiors.

L’objectiu dels estudis musicals és 
proporcionar una formació musical 
de qualitat a l’alumnat i alhora garantir 
la formació dels futurs professionals. 
Les administracions educatives han 
de facilitar la possibilitat de cursar 
simultàniament els ensenyaments  
de música i els de règim general.

La tipologia de centres d’ensenyaments 
musicals és la següent:

• Escoles de música
Aquests centres poden ser tant  
de titularitat pública com privada.

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 als graus professionalitzadors.

• Conservatoris
Són centres públics que imparteixen 
ensenyaments musicals de grau 
professional, que condueixen a una 
titulació amb validesa acadèmica oficial.

• Centres professionals
Són centres de titularitat privada que 
imparteixen ensenyaments musicals 
de grau professional, que condueixen 
a una titulació amb validesa acadèmica 
oficial.

• Centres superiors
Aquests centres poden ser tant 
de titularitat pública com privada. 
Imparteixen ensenyaments musicals 
de grau superior. En finalitzar aquests 
estudis s’obté una titulació equivalent, 
a tots els efectes, a una llicenciatura  
o grau universitaris.

• Centres integrats
Són centres que integren 
els ensenyaments de règim general 
(educació primària, secundària  
i batxillerat) amb els ensenyaments  
de música i/o dansa.

Estructura
Els estudis de música comprenen tres 
etapes: ensenyaments elementals, 
de grau professional i de grau superior.
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Descripció

Les escoles de música imparteixen 
ensenyaments elementals i altres 
ensenyaments no reglats, que aporten 
una formació teòrica i pràctica  
a l’alumnat li que permet gaudir  
de la pràctica individual i de conjunt. 

L’oferta formativa és oberta i flexible;  
es poden impartir programes de 
diferents intensitats i per a alumnat  
de totes les edats.

Els estudis que s’hi imparteixen no són 
reglats i, per tant, no porten a l’obtenció 
de títols amb validesa acadèmica 
oficial.

L’alumnat que estigui cursant 
simultàniament l’ESO o el batxillerat 
i estudis de música en una escola 
de música autoritzada pot sol·licitar  
el reconeixement de les matèries que es 
descriuen a la resolució d’organització 
i funcionament dels centres de cada 
curs acadèmic.

Les escoles de música autoritzades 
es regulen pel Decret 179/1993, de 27 
de juliol.

Descripció

El grau professional s’estructura 
en sis cursos acadèmics. Per accedir  
a aquests ensenyaments cal superar  
una prova específica que convoca 
anualment el Departament 
d’Ensenyament. Aquest accés es pot 
fer a primer o a qualsevol dels altres 
cursos.

L’alumnat que superi els ensenyaments 
d’aquesta etapa obtindrà el títol 
professional de música, en què 
constarà l’especialitat cursada.

Els conservatoris i centres 
professionals es regulen pel Decret 
25/2008, de 29 de gener.

Currículum

El grau professional dels ensenyaments 
de música ofereix les especialitats 
següents:

a) Àrea d’instruments de l’orquestra. 
Especialitats:
– Arpa
– Clarinet
– Contrabaix
– Fagot
– Flauta travessera
– Oboè
– Percussió
– Saxòfon
– Trombó
– Trompa
– Trompeta
– Tuba

Escoles de música Grau professional

– Viola
– Violí
– Violoncel

b) Àrea d’instruments polifònics. 
Especialitats:
– Acordió
– Guitarra
– Orgue
– Piano

c) Àrea d’instruments de la música 
moderna i jazz. Especialitats: 
– Guitarra elèctrica
– Baix elèctric

d) Àrea d’instruments de la música antiga 
(excepte l’orgue). Especialitats: 
– Clavicèmbal
– Flauta de bec
– Instruments de corda polsada  

del Renaixement i del Barroc
– Viola de gamba

e) Àrea d’instruments tradicionals. 
Especialitats: 
– Flabiol i tamborí
– Instruments de pua
– Tenora
– Tible

f) Àrea de cant. Especialitat:
– Cant

Les assignatures del currículum poden 
ser:

Comunes

– Instrument de l’especialitat/cant
– Llenguatge musical
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– Harmonia clàssica o harmonia 
moderna

D’especialitat

Especialitats de l’àrea d’instruments 
de l’orquestra

• Vent-fusta, vent-metall i percussió: 
clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, 
saxòfon, trompa, trompeta, trombó, 
tuba i percussió
– Música de cambra 
– Orquestra
– Banda
– Conjunt (només per a les especialitats 
de saxòfon i percussió)

• Corda: violí, viola, violoncel i contrabaix
– Música de cambra
– Orquestra

• Arpa
– Conjunt
– Música de cambra
– Orquestra

Especialitats de l’àrea d’instruments 
polifònics

• Acordió, guitarra, piano i orgue
– Acompanyament
– Conjunt
– Cor
– Música de cambra

Especialitats dels instruments 
de l’àrea de música moderna  
i de jazz, l’àrea de la música antiga i 
l’àrea de la música tradicional
– Conjunt

– Cor
– Música de cambra

Especialitat de cant
– Conjunt
– Cor
– Idiomes aplicats al cant
– Interpretació i escena
– Música de cambra

Optatives: són assignatures optatives 
les que determini el centre amb les 
hores de lliure disposició. D’entre les 
assignatures optatives de cada centre, 
hi ha les següents: 
– Educació corporal
– Història de la música
– Música i noves tecnologies

Accés

L’accés al grau professional de música 
es fa a través d’una prova específica 
que té com a finalitat la comprovació 
del grau de maduresa, condicions, 
coneixement i capacitat de l’alumnat 
per iniciar els estudis en aquesta 
etapa. La prova d’accés es convoca 
anualment.

Accés a primer curs

La prova d’accés al primer 
curs l’elabora el Departament 
d’Ensenyament. Aquesta prova 
específica consta de dos exercicis:

• Llenguatge musical. Entonació, ritme 
i lectura. Educació de l’oïda. Audició, 
anàlisi i creació. 

• Instrument. Consisteix en la 
interpretació a vista d’un fragment 
musical inèdit senzill i d’estudis i obres 
segons l’especialitat.

Cada exercici es qualifica de zero  
a deu punts; cal obtenir una qualificació 
mínima de cinc punts en cadascun  
dels exercicis per a l’establiment de  
la nota global. 

Accés a cursos diferents de primer

La prova d’accés als cursos diferents 
de primer l’elabora cada centre,  
que s’encarrega de fer-ne la difusió  
i d’oferir-ne la informació, almenys en  
el tauler d’anuncis, de les orientacions  
i continguts abans de finalitzar el primer 
trimestre del curs acadèmic en el qual 
es convoquen les proves.

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge, 
que en cada assignatura és contínua  
i integradora, la porta a terme el conjunt 
del professorat, que es constitueix  
en una comissió que presideix el tutor  
o tutora.

La qualificació negativa en més de dues 
assignatures impedeix passar de curs.

El límit de permanència en el grau 
professional de música és de vuit anys 
per a qui accedeix al primer curs;  
set anys per a qui accedeix al segon 
curs; sis anys per a qui accedeix  

al tercer curs; cinc anys per a qui 
accedeix al quart curs; quatre anys per 
a qui accedeix al cinquè curs, i tres anys  
per a qui accedeix al sisè curs. 

No es pot romandre més de dos anys 
en el mateix curs, excepte en el cas  
de sisè.

Titulació

La superació dels ensenyaments 
professionals de música dóna 
dret al títol professional de música 
corresponent en l’especialitat cursada 
i a obtenir el títol de batxillerat, si se 
superen les matèries comunes  
de batxillerat.
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Des del curs 2010-2011, s’han  
començat a implantar  
progressivament els ensenyaments 
artístics superiors adaptats a l’Espai 
europeu d’educació superior, que 
regulen el Reial decret 1614/2009, 
de 26 d’octubre i el Reial decret 
631/2010, de 14 de maig. La nova 
ordenació d’aquests ensenyaments 
inclou els títols de grau, màsters 
i doctorats (aquest darrer títol 
s’imparteix en col·laboració amb  
les universitats).

Durant el període d’implantació  
dels ensenyaments superiors de 
grau, aquests nous ensenyaments 
conviuran amb els antics plans 
d’estudi definits per la LOGSE fins 
que s’extingeixin. Aquests estudis 
tenen una durada de quatre cursos 
i una titulació equivalent a un grau 
universitari o llicenciatura universitària. 
Durant el curs 2011-2012 se seguiran 
impartint els cursos de tercer i  
quart del pla d’estudis LOGSE  
i s’implantarà el primer i segon curs 
del pla d’estudis LOE.

Aquests ensenyaments:

• aprofundeixen en el llenguatge  
i la pràctica musicals per aconseguir 
una formació i un nivell d’especialització 
adients en els àmbits professionals 
vinculats als ensenyaments cursats;

• capaciten per desenvolupar unes 
competències professionals en els 

principals àmbits vinculats a la música, 
com la composició, la direcció,  
la interpretació, la investigació i la 
docència;

• tenen una durada de quatre cursos,  
que equivalen a 240 crèdits ECTS;

• contenen les especialitats següents:
  – Composició
  – Direcció
  – Interpretació
  – Musicologia
  – Pedagogia
  – Producció i gestió
  – Sonologia

Accés als ensenyaments de grau

Per accedir als ensenyaments  
de grau en música cal:

• tenir del títol de batxillerat o haver 
superat la prova d’accés a la  
universitat per a més grans de 25 anys  
i les proves específiques d’accés  
de l’especialitat a què s’opti.  
En la qualificació final es tindrà  
en compte l’aportació del títol 
professional de música;

• si no es tenen els requisits acadèmics 
anteriors, tenir 19 anys o complir-los 
dins del mateix any natural i superar  
una prova de maduresa en relació  
amb els objectius de batxillerat, a més 
de la prova específica d’accés.

El període d’inscripció per a les  
persones que no tenen el títol  
de batxillerat és del 14 al 27 de març.  
La sol·licitud es fa i es presenta  
per via telemàtica mitjançant 
l’aplicació que estarà disponible a la 
pàgina web http://www.gencat.cat/
ensenyament; també es pot presentar 
per alguna de les vies que preveu  
la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  
de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment  
administratiu comú (BOE 285, de 27 
de novembre de 1992). La prova es 
farà el 8 d’abril de 2011.

Oferta i calendari

• Cada centre farà públics, en el tauler 
d’anuncis i al web, les especialitats  
i el nombre de places dels quals 
convoca proves i les dates en què  
es faran.

• La inscripció a la prova d’accés 
específica és de l’11 d’abril al 6 de maig  
per a tots els centres.

Titulació

La superació d’aquests  
ensenyaments permet l’obtenció  
del títol de graduat o graduada  
en música.

Aquests centres integren els 
ensenyaments de primària, secundària 
i batxillerat, amb els ensenyaments de 
música i de dansa, segons els centres.

L’objectiu és el de facilitar, a l’alumnat  
la possibilitat de cursar simultàniament 
els ensenyaments de música o dansa  
i els de règim general. La integració es 
concreta amb els espais, els horaris  
i el currículum.

Són centres pluriterritorials, estan 
oberts a tot l’alumnat de Catalunya,  
i la proximitat de domicili no suposa cap 
diferència per accedir al centre.  
Per ser-hi admès, cal superar una prova 
d’aptitud.

Centres integratsGrau superior
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Alt Camp

Alcover

Escola de Música Municipal d’Alcover 
43011111
C. de les Rodes, s/n [43460]
Tel. 977 760 665

Valls

Escola de Música Municipal Robert Gerhard 
43006733
Pg. de l’Estació, s/n (Parc Barrau) [43800]
Tel. 977 604 454

Alt Empordà

Figueres

* Escola de Música la Flauta Màgica 
17005418
C. Colom, 22 [17600]
Tel. 972 511 798

* Escola de Música Temps de Música 
17008420
C. Mare de Déu de Montserrat, 21, baixos
[17600]
Tel. 972 676 383

La Jonquera

Escola de Música Municipal de La Jonquera 
17008158
C. Major, 2 [17700]
Tel. 972 555 713

L’Escala

Escola de Música Municipal El Gavià 
17007026
C. Cargol, 1 [17130]
Tel. 972 771 556

Alt Penedès

Sant Quintí de Mediona

Escola de Música Municipal Mossèn Pla 
08055282
C. Pi i Margall, 14-20 [08777]
Tel. 938 998 028

Sant Sadurní d’Anoia

Escola de Música Municipal “La Llar” 
08063424
Pl. Doctor Salvans, 1 [08770]
Tel. 938 910 815

Vilafranca del Penedès

* Escola de Música Arts Musicals 08046220
C. Ramon Freixes, 43 [08720]
Tel. 938 903 231

Escola de Música de l’Alt Penedès 08066115
C. Hermenegild Clascar, 1-3 [08720]
Tel. 938 900 000

Escola de Música Municipal Maria Dolors 
Calvet 08058842
Pl. del Penedès, 4 [08720]
Tel. 938 173 793

Alt Urgell

La Seu d’Urgell

Escola de Música Municipal de la Seu 
d’Urgell 25009241
Av. Pau Claris, 16 [25700]
Tel. 973 354 639

Oliana

Aula de Música Municipal d’Oliana 25009873
C. Germà Frederic, s/n [25790]
Tel. 973 470 576

Anoia

Capellades

* Escola de Música de Capellades 08055786
C. Divina Pastora, 10 baixos [08786]
Tel. 938 013 355

El Bruc

Aula Municipal de Música del Bruc 08056080
C. del Bruc del Mig, 55 “Can Casas” [08194]
Tel. 937 710 006

Igualada

Escola de Música Municipal Mestre Joan 
Just i Bertran 08055427
Pg. Mossén Jacint Verdaguer, 84 [08700]
Tel. 938 044 155

Bages

Artés

Escola de Música Municipal d’Artés 
08057291
C. de les Parres, 44 [08271]
Tel. 938 726 369

Callús

Escola de Música Municipal de Callús 
08069360
C. Jacint Verdaguer, 20 [08262]
Tel. 938 360 142

Cardona

Escola de Música Municipal Musicant 
08059901
C. Ramon Folch II, 3 [08261]
Tel. 938 684 620

Manresa

Escola de Música Municipal de Manresa 
08055804
C. Ignasi Balcells, 12-14 [08240]
Tel. 938 720 088

Moià

Escola de Música Municipal 08055270
C. St. Josep / Pl. Pare Francesc Sagrer [08180]
Tel. 938 300 000

Navarcles

Escola de Música Municipal 08043000
C. Creueta, 1, baixos [08270]
Tel. 938 310 533

Navàs

Escola de Música Mestre Josep Maria 
Castella i Molins 08060149
C. Pau Duarri, 38 [08670]
Tel. 938 391 200

Sallent

Escola de Música Municipal 08055531
C. del Pont, 1 [08650]
Tel. 938 372 394

Sant Joan de Vilatorrada

Escola de Música Municipal 08043528
Ptge. Mas Sant Joan [08250]
Tel. 938 724 725

Santa Maria d’Oló

Aula Municipal de Música de Santa Maria 
d’Oló 08056973
C. de Barcelona, 15 [08273]
Tel. 938 385 000

Santpedor

Escola de Música Municipal de Santpedor 
08055208
Pl. Gran, 10 [08251]
Tel. 938 320 450

Súria

Escola de Música Municipal 08046049
C. Tarragona, 15 [08260]
Tel. 938 682 937

Baix Camp

Cambrils

Escola de Música Municipal 43007130
Pg. Albert, s/n [43850]
Tel. 977 368 102

Escoles de música

*Centre de titularitat privada
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La Selva del Camp

Escola de Música Municipal 43009734
C. de Tarragona, 3 [43470]
Tel. 977766145

Reus

Escola de Música de Reus 43009199
C. Llovera, 15 [43201]
Tel. 977 345 950

* Escola de Música Institut Musical de Reus 
43008833
C. d’Antoni Gaudí, 14 [43202]
Tel. 977 317 341

Riudoms

Escola de Música Municipal 43007181
C. de la Música, 4 [43330]
Tel. 977 850 287

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Escola Municipal de Música de Vandellòs  
i l’Hospitalet 43007521
C. Alamanda, 3 [43890]
Tel. 977 823 714

Baix Ebre

Deltebre

* Escola de Música Societat Musical Espiga 
d’Or 43011881
Av. Goles de l’Ebre, 381 [43580]
Tel. 977 482 011

El Perelló

Escola de Música Municipal del Perelló 
43011960
Pla de la Fira, s/n [43519]
Tel. 977 490 007

L’Ametlla de Mar

Escola de Música Municipal de l’Ametlla  
de Mar 43010542
C. Països Catalans, 16, 1r [43860]
Tel. 977 456 000

Corbera de Llobregat

Escola de Música Municipal Lluís Soler  
i Ametller 08069153
C. Casanova, 26 C, baixos [08757]
Tel. 933 763 211

Cornellà de Llobregat

Escola de Música Municipal 08043322
C. Mossèn Andreu / C. Dr. Ferran [08940]
Tel. 933 763 211

El Papiol

Escola de Música Municipal 08056468
Av. de la Generalitat, 76 [08754
Tel. 936731279

Esparreguera

Escola de Música Municipal 08040837
C. Cavallers, 20 [08292]
Tel. 937 774 601

Esplugues de Llobregat

Escola de Música Municipal 08056924
Petit Parc de l’Amistat, s/n [08950]
Tel. 933 720 416

Martorell

Escola de Música Municipal de Martorell 
08059421
Pl. de la Vila, 7 [08760]
Tel. 937 751 948

Molins de Rei

Escola de Música Municipal Julià Canals 
08040710
C. Major, 1 [08750]
Tel. 936 801 637

Olesa de Montserrat

Escola de Música Municipal 08039872
C. Salvador Casas, 26 [08640]
Tel. 937 780 050

Sant Andreu de la Barca

Escola de Música i Dansa Municipal de Sant 
Andreu de la Barca 08070428
C. del Vallès, 14 [08740]
Tel. 936 530 362

Sant Boi de Llobregat

Escola de Música Municipal Blai Net 
08055567
C. Jaume I, 24 [08830]
Tel. 936 306 886

Sant Feliu de Llobregat

Escola de Música Municipal 08042551
C. Rectoria, 4-6 [08980]
Tel. 936 667 678

Vallirana

Escola de Música Municipal Aureli Vila 
08063709
C. Pau Casals, s/n [08759]
Tel. 936 834 084

Baix Penedès

El Vendrell

Escola de Música Municipal Pau Casals 
43006903
C. Isidre Ribas, 2, baixos [43700]
Tel. 977 663 306

Barcelonès

Badalona

Escola de Música Municipal 08055555
C. Pare Claret, 2 [08911]
Tel. 933 893 957

Barcelona

DM I - Ciutat Vella

* Escola de Música del Palau 08044776
C. Sant Pere Més Alt, 6 [08003]
Tel. 932 682 510

Tortosa

Escola de Música de Tortosa 43008468
C. de la Rosa, 6 (Palau Oriol) [43500]
Tel. 977 444 124

Escola de Música Manuel Martínez Solà 
43011911
Ctra. de Jesús a Roquetes, 1 [43590]
Tel. 977 500 446

Escola de Música Municipal de Tortosa 
43010244
Pg. de Ribera, 11 [43500]
Tel. 977 510 144

Baix Empordà

Castell-Platja d’Aro

Escola de Música Municipal 17007117
C. Pescadors, 4 [17250]
Tel. 972 817 196

Palafrugell

* Escola de Música de Palafrugell 17005315
C. Sant Joan, 23 [17200]
Tel. 972 304 215

Sant Feliu de Guíxols

Escola de Música Municipal 17005327
Capmany, 23-25 [17220]
Tel. 972 821 393

Torroella de Montgrí

Escola de Música Municipal Anselm Viola 
17007841
C. Onze de setembre, 2 / Sant Agustí, 13
[17257]
Tel. 972 760 087

Baix Llobregat

Abrera

Escola de Música Municipal d’Abrera 
08069414
P. del Rebato, 1 [08630]
Tel. 937 702 702
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* Escola de Música Juan Pedro Carrero 
08059238
C. del Carme, 15-17, local interior, 2a [08001]
Tel. 933 010 718

* Escola de Música Liceu 08057461
Pl. Urquinaona, 11 [08010]
Tel. 933 184 536

* Escola de Música Taller de Músics 
08045355
C. Requesens, 5 [08001]
Tel. 933 295 667

DM II - Eixample

Escola Municipal de Música Eixample 
08055415
C. Sardenya, 368-378 [08036]
Tel. 934 586 590

* Escola de Música Accent 08070891
C. Castillejos, 265, baixos [08013]
Tel. 934 567 792

* Escola de Música Aula de Música 7 
08043024
Av. Diagonal, 327 [08009]
Tel. 932 074 022

* Escola de Música Casp 08066589
C. Roger de Llúria, 19 / C. Casp, 25 [08010]
Tel. 933 183 704

* Escola de Música de Barcelona 08057217
C. Mallorca, 330 [08037]
Tel. 932 075 818

* Escola de Música Luthier 08041623
C. Balmes, 53, pral. [08007]
Tel. 933 232 246

* Escola de Música i Dansa Artmusic 
08057990
C. Rocafort, 79 [08015]
Tel. 934 236 885

DM III - Sants-Montjuïc

* Centre Musical Diapasó 08063382
C. Roger, 17-19 [08028]
Tel. 934 908 148

* Escola de Música Diesi 08058386
C. Tinent Flomestà, 6-8 [08028]
Tel. 934 310 100

* Escola de Música Farré 08059263
C. Santa Catalina, 33 [08014]
Tel. 933 397 493

* Escola de Música Harmonia 08057187
C. Comtes de Bell-lloc, 111 [08014]
Tel. 934 904 097

* Escola de Música Jam Session 08069426
C. Sant Germà, 8 [08004]
Tel. 934 252 877

* Escola de Música Tarantel·la 08059111
C. Violant d’Hongria, 174, baixos [08014]
Tel. 933 304 191

DM V - Sarrià-Sant Gervasi

Escola de Música Municipal Can Ponsic 
08060150
C. Domínguez Miralles, s/n [08014]
Tel. 932 801 131

* Escola de Música Amalia Navas Saenz 
08055774
C. Francesc Carbonell, 52, baixos [08034]
Tel. 932 053 486

* Escola de Música Berna 08055592
C. Berna, 5-7, planta baixa [08006]
Tel. 932 178 137

* Escola de Música Diaula 08045185
C. Ballester, 45 [08023]
Tel. 932 114 791

* Escola de Música La Salle Bonanova 
08070349
Pg. Bonanova, 8 [08022]
Tel. 932 540 950

* Escola de Música Marshall 08055993
C. Comte de Salvatierra, 10 [08006]
Tel. 932 187 723

* Escola de Música Nostra Senyora  
de Lourdes 08057837
Via Augusta, 73 [08006]
Tel. 932 377 475

* Escola de Música Sant Gervasi 08067260
C. Folgueroles, 4 [08022]
Tel. 932 540 186

DM VI - Gràcia

* Escola de Música Allegretto 08059330
C. Pi i Margall, 23-25 [08024]
Tel. 932 108 883

* Escola de Música de Gràcia 08046013
C. Sant Lluís, 9 baixos [08012]
Tel. 934 160 120

* Escola de Música de l’Orfeó Gracienc 
08041003
C. Astúries, 83 [08024]
Tel. 932 374 302

* Escola de Música Joan Llongueras 
08057333
C. de Sèneca, 22 [08006]
Tel. 932 171 894

* Escola de Música Kotska 08055658
C. Antequera, 2-4 [08024]
Tel. 932 849 951

* Escola. de Música Sant Josep 08055661
C. Grassot, 92-96 [08025]
Tel. 934 576 011

DM VII - Horta-Guinardó

* Escola de Música Pausa 08059101
C. Alt de Pedrell, 60 [08032]
Tel. 933 575 272

DM VIII - Nou Barris

Escola de Música Municipal Nou Barris 
08067892
C. Manuel de Sancho, 15-17 [08016]
Tel. 933 510 277

DM IX – Sant Andreu

Escola de Música Municipal Sant Andreu 
08055269
C. Segadors, 2 [08030]
Tel. 933 461 094

DM X - Sant Martí

* Escola de Música Gymúsic 08060058
C. Independència, 373 [08026]
Tel. 934 500 656

* Escola de Música Musicant  08059241
C. Indústria, 311 baixos [08011]
Tel. 933 406 999

L’Hospitalet de Llobregat

* Escola de Música Haro 08057989
C. Santiago Apóstol, 75-77 [08903]
Tel. 934 213 313

Escola de Música Municipal de l’Hospitalet 
de Llobregat Centre de les Arts 08068963
C. Girona, 10, 2a planta, (Ed. La Farga) [08901]
Tel. 932 612 587

Sant Adrià de Besòs

Escola de Música Municipal Benet Bails 
08066701
C. Pollancreda, 17 / C. Andreu Vidal, 43 [08930]
Tel. 934 627 272

Santa Coloma de Gramenet

Escola de Música Municipal Can Roig  
i Torres 08040655
C. Dalt Ciutadella, 16 [08921]
Tel. 933 912 451

Berguedà

Berga

Escola de Música Municipal 08040825
C. Mestre de Pedret, 2 [08600]
Tel. 938 213 911
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Puig-reig

Escola de Música Municipal de Puig-reig 
08055221
C. Major, 36 [08692]
Tel. 938 290 226

Saldes

Escola de Música Municipal 08057451
C. Sant Martí, s/n [08699]
Tel. 938 258 005

Cerdanya

Puigcerdà

Escola de Música Municipal Issi Fabra 
17007749
C. Rabadans, s/n (Casa Diumenge) [17520]
Tel. 972 881 426

Conca de Barberà

L’Espluga de Francolí

Escola de Música Municipal de l’Espluga  
de Francolí 43010992
C. Lluís Carulla, 63 (CEIP Martí Poch) [43440]
Tel. 977 870 005

Montblanc

Escola de Música Municipal de Montblanc 
43010475
C. Major, 81 [43400]
Tel. 977 862 535

Santa Coloma de Queralt

Escola de Música Municipal de Santa 
Coloma de Queralt 43008948
Pl. del Castell (Castell dels Comtes) [43420]
Tel. 977 880 445

Garraf

Sitges

Escola de Música Montserrat Almirall 
08069347
P. de Vilafranca, s/n [08870]
Tel. 938 113 928

Vilanova i la Geltrú

* Escola de Música Freqüències 08056161
C. Rambla Ventosa, 4 [08800]
Tel. 938 144 754

Escola de Música Municipal Mestre 
Montserrat 08038481
C. Escorxador, 4 [08800]
Tel. 938 142 572

Garrigues

Les Borges Blanques

Escola de Música Municipal 25007724
C. Dr. Trueta, s/n [25400]
Tel. 973 143 434

Garrotxa

Olot

* Escola de Música Harmonia 17007041
Pl. Clarà, 4, entl [17800]
Tel. 972 260 720

Escola de Música Municipal Xavier 
Montsalvatge 17005297
Av. Anselm Clavé, 7 [17800]
Tel. 972 270 044

Gironès

Cassà de la Selva

Escola de Música del Gironès 17007750
C. del Molí, 5-7 (cantonada C.de la Mel)  
[17244]
Tel. 972 213 262

* Escola de Música Liceu Pere Mercader 
17007038
C. Primitiu Artigas, 18 [17244]
Tel. 972 460 698

Girona

* Escola de Música Aula Musical 17005200
C. Migdia, 45 [17002]
Tel. 972 210 671

Escola de Música Municipal de Girona 
17007324
Ctra. Barcelona, 70 (Casa Ensesa) [17002]
Tel. 972 210 030

Maresme

Arenys de Mar

Escola de Música Municipal 08059861
Riera del Pare Fita, 31 [08350]
Tel. 937957264

Malgrat de Mar

Escola de Música Municipal de Malgrat  
de Mar 08062316
C. Passada, 7 [08380]
Tel. 937 655 598

Mataró

* Escola de Música El Carreró 08070623
C. El Carreró, 33 [08301]
Tel. 937 962 900

* Escola de Música Liceu Mataró 08057126
Pl. dels Bous, 1 [08301]
Tel. 937 964 056

Escola de Música Municipal de Mataró 
08071470
Pl. d’Antonio Machado, 1 [08304]
Tel. 937 582 329

Pineda de Mar

Escola de Música Municipal de Pineda  
de Mar 08063692
C. Jaume I, 7 [08397]
Tel. 937626574

Premià de Dalt

Escola de Música Municipal de Premià  
de Dalt 08055257
Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres) [08338]
Tel. 937 524 793

Premià de Mar

Escola de Música Municipal 08045100
Ctra. de Vilassar de Dalt, 52-54 [08330]
Tel. 937 522 773

* Escola de Música i Dansa Estudi Teresa 
Maria 08043085
C. Aurora, 26 [08330]
Tel. 937 525 460

Sant Andreu de Llavaneres

Escola de Música Municipal de Llavaneres 
08060681
Can Caralt [08392]
Tel. 937 929 280

Sant Vicenç de Montalt

Escola de Música Municipal l’Oriola 
08070969
C. Escoles, 10 [08394]
Tel. 937 913 472

Tiana

Escola de Música i Dansa Municipal  
de Tiana 08070601
C. del Centre, 9 [08391]
Tel. 934 658 918

Tordera

Escola de Música i Dansa Municipal Teatre 
Ateneu Clavé 08058933
Pl. Miquel Martí i Pol, s/n [08490]
Tel. 937 650 572
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Montsià

Alcanar

* Escola de Música de l’Agrupació Musical 
Canareva 43011893
C. Sant Ramon, 109 [43530]
Tel. 615 979 474

Escola de Música Municipal d’Alcanar 
43010441
C. Sant Miquel, 27 [43530]
Tel. 977 732 013

Amposta

* Escola de Música Hiberus 43009515
C. Pizarro, 14 [43870]
Tel. 977 702 442

* Escola de Música La Lira Ampostina 
43007245
C. Mestre Casanoves, 44 [43870]
Tel. 977 701 004

* Escola de Música La Unió Filharmònica 
43007397
C. Miralles, 4 i 8 [43870]
Tel. 977 701 024

La Sénia

* Escola de Música de La Sénia 43011698
C. del Bisbe Berenguer de Prats, 7 [43560]
Tel. 977 570 716

Sant Carles de la Ràpita

* Escola de Música de l’Agrupació Musical 
Rapitenca 43011819
C. Sant Sebastià, 47 [43540]
Tel. 977 741 150

Santa Bàrbara

* Escola de Música Jaume Balmes 43011728
Pg. de Les Escoles, 27 [43570]

Ulldecona

Escola Municipal de Música d’Ulldecona 
43009965
C. Major, 49 [43550]
Tel. 977 573 034

Noguera

Artesa de Segre

Aula Municipal de Música d’Artesa de Segre 
25008315
C. Eduard Maluquer / C.Escoles / C.Monges 
[25730]
Tel. 973 400 757

Balaguer

Escola de Música Municipal de Balaguer 
25006136
C. Miracle, 23 [25600]
Tel. 973 446 650

Ponts

Escola de Música Municipal de Ponts 
25006902
C. Bonaire, 33 [25740]
Tel. 973 460 968

Osona

Centelles

Escola de Música Municipal 08059184
C. Anselm Clavé, 5 [08540]
Tel. 938 666 549

Gurb

Escola de Música Municipal de Gurb 
08064210
C. Vallès, s/n [08503]
Tel. 938 861 056

Manlleu

Escola de Música Municipal de Manlleu 
08055233
Casa de Cultura Can Puget [08560]
Tel. 938 507 809

Prats de Lluçanès

Escola de Música Municipal de Prats  
de Lluçanès. 08065627
C. Mateu Garreta, s/n [08513]
Tel. 938 560 100

Roda de Ter

Escola de Música Municipal de Roda de Ter 
08064271
C. Escoles, s/n [08510]
Tel. 938 540 457

Sant Hipòlit de Voltregà

Escola de Música Municipal de Sant Hipòlit 
de Voltregà 08055294
C. Batlle Serrallonga / Ptge. Parés [08512]
Tel. 938 502 618

Taradell

Escola de Música Municipal de Taradell 
08066097
Can Met [08552]
Tel. 938 800 157

Tona

Escola de Música Municipal de Tona 
08070431
Ctra. de Manresa, 2 [08551]
Tel. 938 870 201

Torelló

Escola de Música Municipal 08057308
Pl. Germà Donat, s/n [08570]
Tel. 938 504 289

Vic

Escola de Música Municipal de Vic 08055348
C. Torras i Bages, 6 [08500]
Tel. 938 862 971

Pallars Jussà

Tremp

Escola de Música Municipal de Tremp 
25008455
C. de Barcelona, 1 [25620]
Tel. 973 651 061

Pallars Sobirà

Sort

Escola de Música Itinerant del Pallars 
Sobirà 25009514
C. del Mig, 9 [25560]
Tel. 973 621 190

Pla de l’Estany

Banyoles

Escola de Música Municipal de Banyoles 
17008936
P. Major, 40 / C. Canal, 22-26 [17820]
Tel. 972 576 049

Pla d’Urgell

Ivars d’Urgell

Aula Municipal de Música d’Ivars d’Urgell 
25007670
C. Felip Rodés, 8 [25260]
Tel. 973 718 205

Linyola

Escola de Música Municipal 25008340
Pl. Pau Casals, 1 [25240]
Tel. 973 575 019

Mollerussa

Escola de Música Municipal de Mollerussa 
25006537
Pl. Pla d’Urgell, 1 [25230]
Tel. 973 711 094
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Ribera d’Ebre

Ascó

Escola de Música Municipal 43008870
Pl. Major, 1 [43791]
Tel. 977 404 022

Benissanet

Escola de Música Municipal de Benissanet 
43010463
P. de la Reinaxença, 1 [43747]
Tel. 977 407 058

Flix

Escola de Música Municipal 43006939
C. Sant Jordi, 3 [43750
Tel. 977 410 959

La Torre de l’Espanyol

Escola de Música Municipal de la Torre  
de l’Espanyol 43009163
C. Balmes, 7, 1r, 2a [43792]
Tel. 977 405 815

Móra d’Ebre

Escola de Música i de Dansa 43007002
Pl. de la Cultura, 1 [43740]
Tel. 977 401 600

Ripollès

Ripoll

Escola de Música Comarcal del Ripollès 
17009059
C. 27 de maig, 1-5 [17500]
Tel. 972 700 638

Segarra

Cervera

Escola de Música Municipal 25007955
Pg. Duran i Senpere, 1 [25200]
Tel. 973 531 102

Guissona

Escola de Música Josep Maria Llorens 
25007967
Pl. Vell-Pla, 1 [25210]
Tel. 973 551 121

Sant Guim de Freixenet

Escola Municipal de Música l’Espiga 
25006446
Pl. Doctor Perelló, 4 [25270]
Tel. 973 556 035

Segrià

Alcoletge

Escola de Música Municipal Julià Carbonell 
25009630
C. Bassa Bona, 42 [25660]
Tel. 973 196 011

Alpicat

Escola de Música d’Alpicat 25009691
P. Gaudí, 1 (dintre Escola Doctor Serés) [25110]
Tel. 973 233 554

Artesa de Lleida

Escola de Música d’Artesa de Lleida 
25009770
C. Sant Ramon, 16 (Escola Els Til·lers) [25150]
Tel. 973 167 162

Benavent de Segrià

Escola de Música Municipal de Benavent  
de Segrià 25009708
Av. Segrià, 8 [25132]
Tel. 973 777 611

Lleida

* Escola de Música Arts Musicals 25009401
C. Segrià, 13 [25003]
Tel. 973 289 389

* Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà 
25009459
C. Sant Martí, 60-62 [25004]
Tel. 973 233 554

* Escola de Música l’Intèrpret 25008170
Pl. Castella, 2, baixos [25003]
Tel. 973 263 906

Escola de Música Municipal de Lleida 
25007694
C. de Pi i Margall / Pl.Jacint Verdaguer [25004]
Tel. 973 222 508

* Escola de Música Músics-Taller de Música 
25008820
C. Vallcalent, 65-67 [25006]
Tel. 973 260 289

* Escola de Música Pons Roselló 25008901
C. Canonge Brugulat, 16, baixos [25003]
Tel. 973 270 276

Puigverd de Lleida

Escola de Música Municipal de Puigverd  
de Lleida 25009851
C. Lleida, 1 (dintre Escola Sant Jordi) [25153]
Tel. 973 233 554

Rosselló

Escola de Música Municipal de Rosselló 
25009629
Av. Ponent, 12 [25124]
Tel. 973 730 001

Torrefarrera

Escola de Música de Torrefarrera 25009794
Av. Europa, 92 (dintre Escola La Creu) [25123]
Tel. 973 233 554

Selva

Maçanet de la Selva

Escola de Música Municipal de Maçanet  
de la Selva 17009643
C. Sant Sebastià, 6-8 [17412]
Tel. 972 165 120

Santa Coloma de Farners

Escola de Música Municipal Josep Carbó 
17007661
C. de Sant Sebastià, 91-93 [17430]
Tel. 972 842 365

Vidreres

Escola de Música Municipal de Vidreres 
17008341
C. Orient, 122 [17411]
Tel. 972 850 067

Solsonès

Solsona

Escola de Música Municipal de Solsona 
25008881
Pg. de St. Antoni M. Claret (casa cultura)  
[25280]
Tel. 973 480 563

Tarragonès

Altafulla

Escola de Música Municipal d’Altafulla 
43011674
C. Sant Antoni Abat, 11-13 [43893]
Tel. 977 652 060

Salou

Escola de Música Municipal 43007518
C. Advocat Gallego, 2/  Arquitecte Ubach, 1 
[43840]
Tel. 977 381 008

Tarragona

Escola de Música de la Diputació  
de Tarragona 43008791
C. Cavallers, 10 [43003]
Tel. 977 235 830

* Escola de Música Estudi de Música 
43009576
Ptge. Cobos, 3 [43001]
Tel. 977 231 720
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Escola de Música Municipal 43008766
C. Armanyà, 10 [43003]
Tel. 977 245 236

Torredembarra

Escola de Música Municipal  
de Torredembarra 43009746
C. Alt de Sant Pere, 35 [43830]
Tel. 977 644 308

Vila-seca

Escola de Música Municipal de Vila-seca 
43008742
Av. de la Generalitat, 27 [43480]
Tel. 977 392 368

Urgell

Agramunt

Escola de Música Municipal 25006434
C. Ensenyament, 17 [25310]
Tel. 973 390 536

Bellpuig

Escola de Música Municipal de Bellpuig 
25006896
Pl. del Castell, s/n [25250]
Tel. 973 3370 46

Tàrrega

Escola de Música Municipal 25006021
Av. de la Generalitat, 5 [25300]
Tel. 973 312 965

Vallès Occidental

Barberà del Vallès

Escola de Música Municipal 08057448
C. Nemesi Valls, 35 [08210]
Tel. 937 293 030

Castellar del Vallès

Escola de Música Municipal Torre Balada 
08046232
Caldes, 56 [08211]
Tel. 937 144 322

Castellbisbal

Escola de Música Municipal de Castellbisbal 
08068896
Pl. de la Cultura, 1 [08755]
Tel. 937 721 031

Cerdanyola del Vallès

* Escola de Música Bellaterra 08060770
C. Ramon Llull, 16 (Bellaterra) [08193]
Tel. 935 804 246

Escola de Música Municipal Aulos 
08046001
C. Sant Enric, 8 [08290]
Tel. 935 805 893

Matadepera

Escola Municipal de Música Frederic 
Mompou 08044235
C. Pere Aldavert, 4 [08230]
Tel. 937 300 252

Rubí

Escola de Música Municipal de Rubí 
08043723
C. Joaquim Blume, 28 / C. Terrassa, 47 [08191]
Tel. 936 998 453

Sabadell

* Escola de Música CEME 08058283
C. Espirall, 81 [08201]
Tel. 937 260 886

* Escola de Música Creu Alta 08058453
Av. Onze de setembre, 107 / Sant Vicenç, 1
[08208]
Tel. 937 478 274

Escola de Música Municipal de Sabadell 
08055351
C. Sant Oleguer, 75 [08202]
Tel. 937 451 560

Sant Cugat del Vallès

* Escola de Música Aula de So 08066024
P. d’en Coll, 2 [08172]
Tel. 935 897 309

Escola de Música de Valldoreix 08069505
Rbla. Jacint Verdaguer, 185 [08190]
Tel. 935 890 206

* Escola de Música Fusió, Música i Dansa 
08046025
C. Cánovas del Castillo, 20 [08190]
Tel. 935 892 819

Escola de Música Municipal Victòria  
dels Àngels 08040643
Pl. del Centre Cultural [08190]
Tel. 935 890 551

Sant Quirze del Vallès

Escola de Música Municipal 08046050
C. Sentmenat, 4 [08192]
Tel. 937 211 181

Santa Perpètua de Mogoda

Escola de Música Municipal de Santa 
Perpètua de la Mogoda 08055245
Camí de la Granja, s/n [08130]
Tel. 935 600 103

Terrassa

* Escola de Música Centre d’Educació 
Musical 08042524
C. Font Vella, 91-93 [08221]
Tel. 937 839 109

Escola de Música Municipal 08057141
C. Miquel Vives, 2 [08224]
Tel. 937 361 760

Vacarisses

Escola de Música Municipal de Vacarisses 
08069918
Ctra. de la Bauma, 1 [08233]
Tel. 938 280 660

Vallès Oriental

Aiguafreda

Escola de Música Municipal d’Aiguafreda 
08064404
C. Núria, 56 [08591]
Tel. 938 440 182

Caldes de Montbui

Escola de Música Municipal Joan Valls 
08042411
C. Buenos Aires, 16-18 [08140]
Tel. 938 653 496

* Escola de Música Tot Música 
Ensenyament 08057576
C. Pi i Margall, 30-32 [08140]
Tel. 938 650 537

Castellterçol

Escola de Música Municipal 08056641
C. Rocacorba, 23 [08183]
Tel. 938 666 549

Granollers

* Escola de Música Art-9 08060101
C. Santa Elisabet, 9 [08401]
Tel. 938 701 562

Escola de Música Municipal Josep M. Ruera 
08055543
Ptg. Gregori Resina, 1 [08400]
Tel. 938 701 583

La Garriga

Escola de Música Municipal de la Garriga 
Josep Aymerich 08042469
Pl. Josep Mauri, 1 [08530]
Tel. 938 718 121



Música

24

Música

25

Garraf

Vilanova i la Geltrú

Conservatori de Música 08069359
C. de l’Escorxador, s/n [08800]
Tel. 938 142 572

Gironès

Girona

Conservatori de Música 17004773
Ctra. de Barcelona, 70 (Casa Ensesa) [17002]
Tel. 972200129

Osona

Vic

Conservatori de Música de Vic 08061245
Rda. de Francesc Camprodon, 2 [08500]
Tel. 938 862 971

Segarra

Cervera

Conservatori de Música de Cervera 
25008662
C. Mestre Emili Pujol, 2 [25200]
Tel. 973 531 102

Segrià

Lleida

Conservatori de Música 25006011
C. de Pi i Margall / Pl. Jacint Verdaguer  
[25004]
Tel. 973 222 508

Centre Autoritzat de Música l’Intèrpret 
25009927
C. Sangenís Bertran, 11 [25003]
Tel. 973 263 906

Anoia

Igualada

Conservatori de Música 08042561
Pg. Mossén Jacint Verdaguer, 84 [08700]
Tel. 938 044 155

Bages

Manresa

Conservatori de Música 08038594
Pl. de la Música, 1 [08240]
Tel. 938 720 088

Baix Camp

Reus

Conservatori de Música de Reus 43010131
C. de Llovera, 15 [43201]
Tel. 977 345 950

Baix Ebre

Tortosa

Conservatori de Música de Tortosa 
43010128
C. de la Rosa, 6 (Palau Oriol) [43500]
Tel. 977 444 124

Barcelonès

Badalona

Conservatori de Música 08038363
C. Pare Claret, 2 [08911]
Tel. 933 893 957

Barcelona

Conservatori Municipal de Música  
de Barcelona 08038387
C. Bruc, 110 [08009]
Tel. 934 584 303

* Centre Autoritzat de Música Liceu 
08057311
Pl. Urquinaona, 11 [08010]
Tel. 933 184 536

Conservatoris  
i centres professionals 
de música

La Roca del Vallès

Escola de Música Municipal de la Roca  
del Vallès 08068100
C. Goya, 7 [08430]
Tel. 663 474 897

L’Ametlla del Vallès

Escola de Música Municipal de l’Ametlla  
del Vallès 08055211
C. Club, s/n [08480]
Tel. 938 432 882

Les Franqueses del Vallès

Escola de Música Municipal  
de les Franqueses del Vallès 08057916
Pl. de l’Escorxador, s/n [08520]
Tel. 938 465 636

Lliçà d’Amunt

Escola de Música La Vall del Tenes 08056912
C. Folch i Torres, 117 [08186]
Tel. 938 414 886

Llinars del Vallès

Escola de Música Municipal de Llinars  
del Vallès 08069542
C. Gaudí, 15 [08450]
Tel. 938 411 998

Mollet del Vallès

Escola de Música Municipal de Mollet  
del Vallès 08055312
Edifici Can Gomà / C. Castelao, 2 [08100]
Tel. 935 706 851

Montmeló

Escola de Música Municipal de Montmeló 
08055300
C. Lluís Companys, 5 / Parc de la Quintana
[08160]
Tel. 935721663

Montornès del Vallès

Escola de Música Municipal de Montornès 
del Vallès 08060320
C. Can Parera, 34-36 [08170]
Tel. 935 686 367

Parets del Vallès

Escola de Música Municipal de Parets  
del Vallès 08046219
Parc de la Linera, s/n [08150]
Tel. 935 624 002

Sant Celoni

Escola de Música Municipal de Sant Celoni 
08065743
C. Sant Josep, 18 [08470]
Tel. 938 674 089
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Tarragonès

Tarragona

Conservatori de Música de Tarragona 
43006277
C. Cavallers, 10 [43003]
Tel. 977 235 830

Vila-seca

Conservatori de Música 43006289
Av. de la Generalitat, 27 [43480]
Tel. 977 392 368

Vallès Occidental

Cerdanyola del Vallès

* Centre Autoritzat de Música El Musical 
08060769
C. Ramon Llull, 14-16 [08193]
Tel. 935 804 246

Sabadell

Conservatori de Música 08038466
C. Sant Oleguer, 75 [08202]
Tel. 937 451 560

Terrassa

Conservatori de Música 08038478
Pg. Ernest Lluch, 1 [08224]
Tel. 937 361 760

Vallès Oriental

Granollers

Conservatori de Música de Granollers 
08063576
C. Espanya, 1 [08400]
Tel. 938 701 583

Barcelonès

Barcelona

*Escola Superior de Música de Catalunya 
08053561
C. Padilla, 155, edifici l’Auditori [08013]
Tel. 933 523 011

*Centre Autoritzat de Grau Superior  
de Música Liceu 08038405
C. Nou de la Rambla, 82-88 / C. Tàpies, 7 
[08002]
Tel. 933 041 111

*Centre Autoritzat de Grau Superior  
de Música Taller de Músics 08070532
C. Requesens, 3-5, baixos [08001]
Tel. 933 295 667

Centres superiors  
de música

Bages

Monistrol de Montserrat

*Escolania de Montserrat 08021910
C. Monestir, s/n [08199]
Tel. 938 777 766

Integren:
• 4t a 6è de primària i nivell elemental  
de música
• 1r i 2n d’ESO i grau professional de música

Barcelonès

Barcelona

Institut-Escola Artístics Oriol Martorell 
08053571
C. Artesania, 39-41 [08042]
Tel. 933 503 917

Integren:
• 1r a 6è de primària i nivell elemental  
de música
• 1r a 6è de primària i nivell elemental de dansa
• ESO i batxillerat i grau professional de música

Centres integrats



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3. Enquestes d’avaluació (alumnat i families) 

 

 



Enquesta d’avaluació per a 3er D’ESO 

 

1. ¿Creus que aprovaràs totes les assignatures de 3r d’ESO?   

Sí  No   No ho se  

2. Estàs fent tot el possible per a aprovar? 

Sí     No     

Per què? 

 

3. Tens problemes en alguna assignatura en concret? 

Sí     No   

Quina? 

Reps algun tipus d’ajuda?  Sí     No   

Quina? 

 

4. Creus que passaràs a 4rt d’ESO? 

Sí     No    No ho se  

5. Quin itinerari escolliràs o escolliries si passessis? 

CIENTÍFIC  TECNOLÒGIC  HUMANÍSITC   ARTÍSTIC   

PROFESSIONALITZADOR   No ho se  

Per què? 

 

6. Creus que aconseguiràs el graduat en ESO? 

Sí     No    No ho se  

7. Vols continuar estudiant després de l’ESO? 

Sí     No   

Quina opció prefereixes?  BAT    CFGM   

Perquè? 

 

8. Coneixes les opcions d’ensenyament secundari postobligatori? 

Sí     No   

9. Saps quina professió t’agradaria exercir el dia de demà? 

Sí     No   

Quina? 

 

Saps quina titulació mínima necessites per tal d’aconseguir-ho? 

Sí     No   

10. Coneixes l’itinerari recomanat per al teu perfil personal i professional? 

Sí     No   

11. A l’hora d’escollir els estudis o la professió, et sents condicionat per la família? 



Sí     No   

12. Coincideixen els teus interessos amb els dels teus pares? 

Sí     No    No ho se  

13. Creus que la implantació del pla de millora a contribuït de forma positiva al diàleg 

amb els pares respecte al teu futur professional? 

Sí     No    No ho se  

Perquè? 

 

14. Avalua de 1 a 5 (1 gens, 2 poc, 3 suficient, 4 bastant, 5 molt) com t’ha ajudat l’activitat 

d’orientació en l’elecció del teu projecte educatiu i/o professional. 

1   2  3  4  5  

15. Has participat en totes les activitats adreçades a l’alumnat del teu curs? 

Sí     No   

16. Ha participat la teva família en les activitats dirigides als pares i mares? 

Sí     No    No ho se  

17. Afegiries o suprimiries alguna activitat? 

Sí     No    No ho se  

Quina? 

 

  

  



Enquesta d’avaluació per a 4rt D’ESO 

 

1. Creus que et graduaràs en ESO aquest any?   

Sí  No   No ho se  

(En el cas de contestar que no) I l’any que ve? 

Sí  No   No ho se  

2. Estàs fent tot el possible per a aprovar? 

Sí     No     

Per què? 

 

3. Tens problemes en alguna assignatura en concret? 

Sí     No   

Quina? 

Reps algun tipus d’ajuda?  Sí     No   

Quina? 

 

4. Creus que l’elecció del itinerari de 4rt va ser encertada? 

Sí     No     

Per què? 

 

5. Vols continuar estudiant després de l’ESO? 

Sí     No   

Quina opció prefereixes?  BAT    CFGM   

Perquè? 

 

6. (En el cas d’haver contestat SÍ a la pregunta anterior) Quin itinerari de Batxillerat 

escolliràs o quin CFGM  cursaràs? 

 

7. Coneixes les opcions d’ensenyament secundari postobligatori? 

Sí     No   

8. Saps quina professió t’agradaria exercir el dia de demà? 

Sí     No   

Quina? 

 

Saps quina titulació mínima necessites per tal d’aconseguir-ho? 

Sí     No   

9. Coneixes l’itinerari recomanat per al teu perfil personal i professional? 

Sí     No   

10. A l’hora d’escollir els estudis o la professió, et sents condicionat per la família? 



Sí     No   

11. Coincideixen els teus interessos amb els dels teus pares? 

Sí     No    No ho se  

12. Creus que la implantació del pla de millora a contribuït de forma positiva al diàleg 

amb els pares respecte al teu futur professional? 

Sí     No    No ho se  

Perquè? 

 

13. Avalua de 1 a 5 (1 gens, 2 poc, 3 suficient, 4 bastant, 5 molt) com t’ha ajudat l’activitat 

d’orientació en l’elecció del teu projecte educatiu i/o professional. 

1   2  3  4  5  

14. Has participat en totes les activitats adreçades a l’alumnat del teu curs? 

Sí     No   

15. Ha participat la teva família en les activitats dirigides als pares i mares? 

Sí     No    No ho se  

16. Afegiries o suprimiries alguna activitat? 

Sí     No    No ho se  

Quina? 

 

 

 

 

  



Enquesta d’avaluació per a 1er Batxillerat 

 

1. ¿Creus que aprovaràs totes les assignatures de 1er de Batxillerat?   

Sí  No   No ho se  

2. Estàs fent tot el possible per a aprovar? 

Sí     No     

Per què? 

 

3. Tens problemes en alguna assignatura en concret? 

Sí     No   

Quina? 

Reps algun tipus d’ajuda?  Sí     No   

Quina? 

 

4. Creus que passaràs a 2n de Batxillerat? 

Sí     No    No ho se  

5. Creus que l’elecció de la modalitat de Batxillerat va ser encertada? 

Sí     No     

Per què? 

 

6. Creus que aconseguiràs aprovar el Batxillerat? 

Sí     No    No ho se  

7. Et presentaràs a les PAAU? 

Sí     No    No ho se  

8. Vols continuar estudiant estudis superiors? 

Sí     No   

Quina opció prefereixes?  Universitat    CFGS  Altres   

9. Coneixes les opcions d’ensenyament secundari postobligatori? 

Sí     No   

10. Saps quina professió t’agradaria exercir el dia de demà? 

Sí     No   

Quina? 

 

Saps quina titulació mínima necessites per tal d’aconseguir-ho? 

Sí     No   

11. Coneixes l’itinerari recomanat per al teu perfil personal i professional? 

Sí     No   

12. A l’hora d’escollir els estudis o la professió, et sents condicionat per la família? 



Sí     No   

13. Coincideixen els teus interessos amb els dels teus pares? 

Sí     No    No ho se  

14. Creus que la implantació del pla de millora a contribuït de forma positiva al diàleg 

amb els pares respecte al teu futur professional? 

Sí     No    No ho se  

Perquè? 

 

15. Avalua de 1 a 5 (1 gens, 2 poc, 3 suficient, 4 bastant, 5 molt) com t’ha ajudat l’activitat 

d’orientació en l’elecció del teu projecte educatiu i/o professional. 

1   2  3  4  5  

16. Has participat en totes les activitats adreçades a l’alumnat del teu curs? 

Sí     No   

17. Ha participat la teva família en les activitats dirigides als pares i mares? 

Sí     No    No ho se  

18. Afegiries o suprimiries alguna activitat? 

Sí     No    No ho se  

Quina? 

 

  



Enquesta d’avaluació per a les famílies  

 

Gens  
d'acord 

Poc  
d'acord 

Bastant 
d'acord 

Molt  
d'acord 

Sobre les activitats: 
    El contingut desenvolupat ha complert les expectatives. 
    El desenvolupament ha estat coherent. 
    S'adapten a la realitat del dia a dia. 
    

     Sobre la metodologia: 
    Les sessions han estat interessants i amenes. 
    Els temes s'han treballat de forma pràctica i activa per tal de 

facilitar-ne la comprensió. 
    La documentació lliurada ha estat adequada i de qualitat. 
    

     Sobre els directors de l'activitat: 
    Han mostrat un bon domini de l'activitat. 
    Han aconseguit mostrar amb claredat els aspectes rellevants. 
    S'han mostrat receptius davant les preguntes i comentaris dels 

participants. 
    Han contribuït a crear un ambient distès i acollidor. 
    

     Sobre els participants: 
    Hi ha hagut predisposició i participació. 
    El grup ha mostrat una actitud constructiva. 
    

     Sobre l'entorn: 
    Un cop fetes les activitats, consideres les instal·lacions 

adequades. 
    El lloc ha afavorit l'assistència 
    El mitjans audiovisuals, han funcionat bé. 
    

     Sobre l'organització: 
    S'ha informat de les activitats amb prou antelació. 
    La programació pel que fa a dates i horaris, ha estat adequada. 
    s'han respectat els horaris previstos. 
    

     Sobre la pròpia actuació  
    Conec les opcions d’ensenyament secundari postobligatori. 
    Conec l’itinerari recomanat per al perfil personal i professional 

del meu fill/a. 
    Considero que la implantació del pla de millora a contribuït de 

forma positiva al diàleg amb el meus fill/a respecte al seu futur 
professional. 

    He participat  en les activitats dirigides als pares i mares. 
     

Afegiries o suprimiries alguna activitat? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Comentaris que vulguis afegir: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


