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-Arts Plàstiques

-Esports

Prova d’accés

Prova 

d’accés

Prova d’accés

Curs específic d’accés 

(CAS)

PAU

www.informat.cat

Curs específic d’accés 

(CAM)

Què estudiar?

http://www.informat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/explora_mapa_destudis
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/portada/imatges/destacats84/sistema_educatiu_pdf/sistema_educatiu.pdf
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FP LOE FP per a l’ocupació

Departament F. Ocupacional      F. Contínua

d’Ensenyament (aturats) (actius)

Departament de Treball, Afers 

Socials i família

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Més informació

http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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Cicles formatius

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són els ensenyaments reglats on

aprendràs el necessari per exercir una professió, una modalitat esportiva

concreta o un ofici artesà

COM S’ESTRUCTUREN

Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Prova d’accés específica

Curs específic d’accés (CAM) 

Els cicles formatius s’estructuren en famílies professionals

COM S’HI ACCEDEIX

FAMILIES PROFESSIONALS

CICLES DE GRAU MITJÀ QUE EXISTEIXEN

Hi ha tres grans tipus de Cicles Formatius de Grau Mitjà:

- CFGM formació profesional general 

- CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny

- CFGM d’Esports.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/info-general/
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Cicles formatius

COM S’ORGANITZEN

CFGM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

COM S’HI ACCEDEIX ESO aprovada  

Si no tens l’ESO, superant una prova 

d’accés o curs específic d’accés (CAM)

Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls:

- Mòduls teoricopràctics (al centre de formació)

- Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers..)

Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

Cicles formatius de grau mitjà

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/index.html
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Cicles formatius

COM S’ORGANITZEN

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

COM S’HI ACCEDEIX Els requisits són els mateixos que pels 

CFGM.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/

Es tracta de la formació que fa possible que els alumnes puguin compatibilitzar la 

formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part 

l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi 

incorpora per realitzar unes pràctiques. En finalitzar aquest període, s'inicia 

l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca.

Media Markt - Formación dual

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/formacion-dual.html
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/formacion-dual.html


Cicles formatius
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CFGM D’ARTS PLÀSTIQUES

Són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir un ofici artesà

o una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i del disseny.

COM S’ORGANITZEN

Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls:

- Mòduls teoricopràctics (al centre de formació)

- Mòdul de formació en centres de treball (en empreses, tallers..)

Quan aprovis els CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

COM S’HI ACCEDEIX
ESO aprovada i una prova d’aptitud específica relacionada amb l’àrea 
d’educació visual i plàstica

Si no tens l’ESO, superant una prova d’accés

CFGM D’ARTS PLÀSTIQUES 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/info-general/


Cicles formatius

S’organitzen en quatre blocs:

- Bloc comú (assignatures comunes a totes les modalitats)

- Bloc complementari (assignatures relacionades amb recursos tecnològics i entorn social)

- Bloc específic (assignatures pròpies de l’especialitat esportiva)

- Bloc de formació pràctica (pràctiques en entitats o institucions on es portin a terme activitats 

corresponents a les competències professionals del títol)

Quan aprovis el CFGM, obtindràs el títol de tècnic/a d’esport, corresponent a la modalitat d’esport 

escollida

Són ensenyaments oficials que et donen la formació necessària per exercir professionalment 

la modalitat esportiva escollida

ESO aprovada i de superar una  prova d’accés  en què s’avaluen les 

capacitats físiques i tècniques de l’especialitat esportiva corresponent.

També és possible accedir-hi, si no tens el graduat en educació 

secundària, superant una prova d’accés.

COM S’HI ACCEDEIX

COM S’ORGANITZEN

CFGM D’ESPORTS

http://www.informat.cat/cfgm-esports/

CICLES D’ESPORTS

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://www.informat.cat/prova-acces-cfgm
http://www.informat.cat/cfgm-esports/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/info-general/
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Cicles formatius 

PROVA D’ACCÉS A CFGM

Les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà són unes proves que et permeten 

accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà si no has obtingut el graduat en educació 

secundària obligatòria (ESO) o titulacions considerades equivalents.

El nivell acadèmic d’aquestes proves és equiparable a 4t d’ESO. 

Tenir 17 anys o més (o fer-los durant l’any en què facis les proves) i no tenir l’ESO

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua estrangera (a triar entre anglès

o francès) 

Matemàtiques

Interacció amb el món físic

Ciències socials i ciutadania

Tecnologies

Prova específica: cal superar, a més, 

una prova física sobre la modalitat

d’esport escollida.

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua estrangera (a triar entre 

anglès o francès) 

Matemàtiques

Interacció amb el món físic

Ciències socials i ciutadania

Tecnologies

Prova específica: cal superar, a 

més, un exercici de coneixements

d’educació visual i plàstica.

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera (a 

triar entre anglès o 

francès)

Matemàtiques

Interacció amb el món

físic

Ciències socials i 

ciutadania

Tecnologies

CFGM d’EsportsCFGM d’Arts Plàstiques i 

Disseny

CFGM de Formació

Professional

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua estrangera (a triar entre anglès

o francès) 

Matemàtiques

Interacció amb el món físic

Ciències socials i ciutadania

Tecnologies

Prova específica: cal superar, a més, 

una prova física sobre la modalitat

d’esport escollida.

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua estrangera (a triar entre 

anglès o francès) 

Matemàtiques

Interacció amb el món físic

Ciències socials i ciutadania

Tecnologies

Prova específica: cal superar, a 

més, un exercici de coneixements

d’educació visual i plàstica.

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera (a 

triar entre anglès o 

francès)

Matemàtiques

Interacció amb el món

físic

Ciències socials i 

ciutadania

Tecnologies

CFGM d’EsportsCFGM d’Arts Plàstiques i 

Disseny

CFGM de Formació

Professional

TIPUS DE PROVES Curs de preparació a Cardedeu

http://www.informat.cat/cfgm
http://www.informat.cat/eso
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/p/que-fem.html
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Cicles formatius 

CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS

Aquests estudis et permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional. En el cas 

dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius et permet l’exempció de la part comuna 

de la prova d’accés.

MATÈRIES OBLIGATÒRIES:

- Comunicació en llengua catalana i castellana (COM)

- Llengua anglesa (COM)

- Ciències socials i ciutadania (SOC)

- Tutoria i orientació (SOC)

- Matemàtiques (CTE)

MATÈRIES OPCIONALS:

- Tecnologia (CTE)

- Ciències de la naturalesa (CTE)

ADREÇAT A

ESTRUCTURA

A totes aquelles persones que no teniu el títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic i que teniu 17 anys o més.

Aquest curs consta de 600 hores i s’estructura en tres àmbits:

Àmbit de comunicació (COM)

Àmbit social (SOC)

Àmbit cientificotecnòlogic (CTE)



CFGM amb més demanda curs 2016/2017

1. Cures auxiliars d’infermeria

2. Sistemes microinformàtics i xarxes

3. Gestió administrativa

4. Electromecànica de vehicles automòbils

5. Atenció a persones en situació de dependència

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

7. Activitats comercials

8. Emergències sanitàries

9. Cuina i gastronomia

10. Farmàcia i parafarmàcia
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Distribució i prioritat en l’adjudicació de places als 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

• 60% places  pels provinents de l’ESO (ordenats per 

nota)

• 20% places pels provinents prova d’accés o 

curs d’accés (ordenats per nota)

• 20% places pels provinents de FP Bàsica o per 

un PFI (ordenats per nota)
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Inserció laboral 2016 per famílies professionals amb més graduats

1r. Sanitat 57,49%

2n. Transport i manteniment de vehicles 44,78%

3r.  Imatge personal 44,75%

4t.  Serveis Socioculturals i a la comunitat 40,67%

5è. Administració i gestió 29,85%

6è. Informàtica i comunicacions 22,12%

La inserció laboral dels graduats en FP dual es situa en un 

70% abans dels 9 mesos des de la seva graduació
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Batxillerat
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Batxillerat

Ciències

Humanitats i Ciències Socials

Arts

Modalitats:
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Batxillerat

Modalitats:

Cada modalitat orienta a uns determinats estudis de

grau. També és important saber quines són les

matèries de modalitat més adequades per

aconseguir l’accés als estudis de grau universitari o

cicles formatius de grau superior que desitgem.

UNIVERSITATS CATALANES

Grau superior. Estudiar a Catalunya. Generalitat de 

Catalunya

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/


Llengua catalana i literatura I i II    Llengua castellana i literatura I i II
Llengua estrangera I i II                 Filosofia
Matemàtiques I i II Història 
Educació Física (1r)  Ciències del món contemporani
Història de la Filosofia

Batxillerat 

CIÈNCIES

Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

1R BATXILLERAT (almenys 2) 2N BATXILLERAT (almenys 2)

• Biologia I

• Dibuix Tècnic I

• Física I

• Química I

• Ciències de la Terra I

• Tecnologia industrial I

• Biologia II

• Dibuix Tècnic II

• Física II

• Química II

• Ciències de la Terra II

• Electrotècnia

• Tecnologia industrial II



Llengua catalana i literatura I i II    Llengua castellana i literatura I i II
Llengua estrangera I i II                 Filosofia
Llatí  I i II (Humanístic) Història
Educació Física (1r) Història de la Filosofia
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II ( Social)
Ciències del món contemporani

Batxillerat 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
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1R BATXILLERAT (almenys 2) 2N BATXILLERAT (almenys 2)

• Economia

• Economia de l’Empresa I

• Grec I

• Història del món

contemporani

• Literatura universal

• Literatura castellana

• Economia de l’Empresa II

• Geografia

• Grec II

• Història de l’Art

• Història de la Filosofia

• Literatura catalana



Llengua catalana i literatura I i II    Llengua castellana i literatura I i II
Llengua estrangera I i II                 Filosofia
Història i Fonaments de l’Art I i II   Història 
Història de la Filosofia Ciències del món contemporani

Educació Física (1r)

Batxillerat 

ARTS
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1R BATXILLERAT (almenys 2) 2N BATXILLERAT (almenys 2)

• Cultura Audiovisual I

• Història del món contemporani

• Literatura Universal

• Anàlisi musical I

• Anatomia aplicada

• Dibuix artístic I

• Literatura castellana

• Llenguatge i pràctica musical

• Volum

• Arts Escèniques

• Cultura Audiovisual II

• Disseny

• Anàlisi musical II

• Dibuix artístic II

• Literatura catalana



EN FUNCIÓ DE LA REGULACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 

DE L’OFERTA DEL CENTRE DOCENT

Batxillerat 

MATÈRIES DE MODALITAT O ESPECÍFIQUES
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1R BATXILLERAT (almenys 2, màxim 3) 2N BATXILLERAT (almenys 2, màxim 3)

• Anàlisi musical I 

• Anatomia aplicada

• Cultura científica

• Dibuix artístic I

• Dibuix tècnic I

• Llenguatge i pràctica musical

• Religió

• Segona llengua estrangera I

• Tecnologia industrial I

• Tecnologies de la informació i la comunicació I

• Volum

• Una matèria troncal que no s’hagi cursat

• Anàlisi musical II 

• Ciències de la Terra i del Medi ambient

• Dibuix artístic II

• Dibuix tècnic II

• Fonaments d’Administració i Gestió

• Religió

• Història de la Filosofia

• Segona llengua estrangera II

• Tecnologia industrial II

• Tecnologies de la informació i la comunicació II

• Història de la Música i la Dansa

• Imatge i So

• Tècniques d’Expressió Gràfico-plàstiques

• Psicologia

• Una matèria troncal que no s’hagi cursat



I després del batxillerat…

• Universitat (PAU- selectivitat)

Fase General

Llengua catalana i literatura 

Llengua castellana i literatura 

Llengua estrangera 

Història 

Una matèria de modalitat a triar

Part específica (voluntària) màxim 3 matèries de modalitat

• Cicle Formatiu de Grau Superior (segons

modalitats prioritàries de Batxillerat)

Després de l’ESO...què? Ajuntament de Cardedeu

I després del batxillerat…

PAU. Canal Universitats

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/


Nota d’accés: (fins a 10 punts)

Resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota 

mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la 

fase general

Nota d'admissió: (fins a 14 punts)

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un 

determinat estudi de grau incorpora les qualificacions 

de les matèries de la fase específica, ponderant-les 

segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). 

Desprès de l’ESO...què?

Accés Universitat

Taula de ponderacions

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
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Programes de formació i inserció 

(PFI)

PIP (plans d’iniciacio profesional)

PTT (plans de transició al treball)

FIAP (formació i aprenentatge profesional)

PFI a Cardedeu 

Mòduls de FP
(entre 615 i 665 hores)

Assoliment de les 

competències professionals

(Inclou les practiques a 

l’empresa)

Mòduls de Formació 

General
(entre 335 i 385 hores)

Assoliment de les competències 

bàsiques i instrumentals

(Inclou les tutories grupals)

http://www.cardedeu.cat/public/ambits/formacio-i-ocupacio/cursos-pfi-ptt-/
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Programes de formació i inserció 

(PFI)

I després d’un PFI què puc fer???

• Prova d’accés a CFGM amb més facilitats
• Si obtens un 4 o més a la prova, aquesta nota s’incrementa en 

un 20%

• Si obtens un 8 o més de nota mitjana del PFI, quedes exempt de 

fer la prova d’accés

• Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, 

sense complir el requisit dels 18 anys

• Reconeixement dels mòduls superats per a l’obtenció del títol  

professional bàsic

• Obtenir el certificat de professionalitat de nivell 1 (SOC)

Programes de Formació i Inserció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/info-general/


Conèixer-se a un mateix és un dels aspectes més importants a l'hora 
de prendre una decisió.

Cada persona té unes característiques personals que la defineixen i 
la fan única. En funció d'aquestes característiques podrà desenvolupar 
millor un tipus de feina o un altre o assolir amb més o menys èxit uns 
estudis .

Aquest exercici d'autoconeixement es pot fer de diverses maneres, a
través de l'autoreflexió, el guiatge d'un professional i també hi ha
alguns qüestionaris d’orientació que et poden ajudar.

Les característiques que defineixen l'autoconeixement són:

– Les habilitats, capacitats, competències o aptituds. Què sé fer?

– La personalitat.  Com sóc?

– Els valors. Què és important per a mi?

– Els interessos professionals. De què m’agradaria treballar?

AUTOCONEIXEMENT

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/per-on-comencar/claus-per-triar-uns-estudis-professio/


I un cop has reflexionat de com ets i el
què vols fer, serà interessant que
t’informis en què consisteix la professió
o professions que has triat, i fins i tot les
que desconeixes.

INFORMAT.CAT

OFICINA DE TREBALL

L’APRENENT

BARCELONA ACTIVA

PROFESSIONS

http://www.informat.cat/tria-via/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
http://www.tv3.cat/laprenent
http://w28.bcn.cat/___ch___/_oao/_app.php?gAppId=oao&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
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ET PODEM CONTINUAR ASSESSORANT 

A l’Ajuntament de Cardedeu:

Servei d’Orientació Professional de Cardedeu

C/ Jaume Morató, 18 (La Mongia) 

Tel. 938418814

nuriaag@cardedeu.cat (Núria Almansa)

mailto:nuriaag@cardedeu.cat

