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Què cal saber  
La Formació Professional (FP) és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que 
permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les 
necessitats actuals i de futur del mercat laboral. Genera oportunitats i evita el risc 
d’atur.

La Formació Professional és una aposta política en els països més avançats 
i que menys han patit la crisi socioeconòmica dels darrers anys. Capacita per a 
l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per 
adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. 

Opció de qualitat, 
flexible i innovadora

S’adapta al mercat 
laboral

Evita risc d’atur

Necessària per 
adquirir competències 
professionals

Aporta 
coneixement propi 
de cada sector

La Formació Professional s’organitza en Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Un cop acabada l’ESO, pots cursar un
grau mitjà. Quan l’acabis, podràs accedir a un grau superior. Igual que aquells que 
hagin acabat el batxillerat, podràs accedir a estudis universitaris. També pots accedir 
a l’FP a través d’una prova d’accés. 

La Formació Professional permet el retorn al sistema educatiu. Ofereix estudis de 
Programes de Formació i Inserció (PFI) per a l’alumnat que no ha superat l’ESO. 
També ofereix la modalitat d’FP dual que combina l’aprenentatge en una empresa 
amb la formació acadèmica. Pots trobar més informació a queestudiar.gencat.cat

CICLE 
FORMATIU DE 
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DE FORMACIÓ I 

INSERCIÓ
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sobre l’FP?
Situació laboral i formativa, per 
família professional i ensenyaments

famílies

professionals

24

Fabricació mecànica
Instal·lació i manteniment

Química
Maritimopesquera

Hosteleria i turisme
Sanitat

Electricitat i electrònica
Transport i manteniment de vehicles

Energia i aigua
Comerç i màrqueting

Indústries alimentàries
Agrària

Serveis socioculturals i a la comunitat
Administració i gestió
Edificació i obra civil

Imatge i so
Imatge personal

Activitats físiques i esportives
Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques
Programes de formació i inserció
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A Catalunya actualment es pot cursar FP de 24 famílies professionals diferents. Les 
relacionades amb l’àmbit industrial són les que presenten un major grau d’inserció, 
i de fet, tant al grau mitjà com al superior, Fabricació Mecànica és la que major 
percentatge d’alumnes insereix.
Ja són més del 91% les persones graduades en cicles formatius que treballen, 
estudien, o estudien i treballen alhora. Un 81,93% de les persones reconeixen que 
cursar ensenyaments professionals els ha estat útil com a via d’inserció laboral. La 

inserció laboral dels graduats d’FP dual és de més del 65%.

A continuació, es mostra la situació laboral i formativa dels graduats de manera 
desglossada, per ensenyaments professionals, amb el detall de les diferents famílies 
professionals d’FP amb representació en el darrer Estudi d’Inserció Laboral.

Treballen
Estudien i treballen
Continuen estudiant
Busquen feina

Font: Estudi d’inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018. Generalitat de Catalunya. 
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Coneix les   

Estudiar el Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web m’ha aportat 
una sòlida base de coneixement i les eines necessàries per tal que avui dia treballi 
del que jo volia i fent la feina que desitjava, el desenvolupament de software, 
específicament el de pàgines web.

Aquest cicle també em va permetre una inserció al mercat laboral d’una forma fàcil, 
ja que està molt ben valorat a les empreses. 

Durant la realització del cicle em van proposar participar en un concurs d’FP d’àmbit 
català anomenat CatSkills, on la meva categoria havia de realitzar una pàgina web 
sencera en diversos llenguatges de programació. Va ser un llarg dia de prova en què 
vaig aconseguir la victòria. L’esforç i la dedicació dels anteriors mesos van donar els 
seus fruits.

Guanyar la prova em va donar accés a participar en el SpainSkills, la competició en 
l’àmbit espanyol on competien els millors alumnes d’FP de cada comunitat. Després 
d’un parell de jornades preparatòries amb l’equip català, unes altres tantes braç 
a braç amb el meu tutor Julián, va arribar el moment de competir. Van ser tres 
intensos dies de competició a Madrid amb un alt nivell, i finalment vaig aconseguir la 
desitjada medalla d’or. Avui dia ho recordo com un dels moments més emocionants 
de la meva vida.

Pel fet de ser campió de desenvolupament web, vaig poder tenir l’oportunitat 
de viatjar per diversos països, i competir en les proves europees i internacionals, 
EuroSkills i WorldSkills, respectivament.

Viatjar al Brasil, Abu Dhabi i Budapest per aquests motius, em va permetre créixer 
personalment, sortir de la zona de confort i enriquir-me amb les diverses cultures i 
estils de vida. També, he crescut molt professionalment gràcies a aquesta experiència. 

Abans de fer el cicle, no m’imaginava fer un videojoc de naus en poc més de sis hores 
envoltat de públic en un país estranger. Tanmateix, va haver-hi proves de realització 
d’una web que proposava la ruta més optima en transport públic i una aplicació de 
representació de funcions, entre d’altres, i tot això en un temps rècord. És clar que 
tots aquests reptes m’han permès adquirir un gran ventall de coneixements que a 
l’hora de fer una entrevista laboral marquen la diferència.

Robert

Lara

1 GRAU SUPERIOR DE 
DESENVOLUPAMENT 
D’APLICACIONS WEB 

Vaig descobrir que m’agradava el món dels robots, l’automatització i l’electricitat 
amb només 15 anys. Tenia molt clar que el Batxillerat no era per a mi i el que 
realment em motivava era posar en pràctica el que volia estudiar. Així que vaig 
començar un Grau Mitjà d’FP dual de Manteniment Electromecànic, el que em va 
ajudar a aconseguir una feina indefinida com elèctrica a Manteniment de Xapisteria 
a la SEAT i una formació especialitzada del que m’agrada. No només per adquirir 
coneixements a nivell professional, sinó també valors com a persona. Actualment 
estic fent un Grau Superior de Mecatrònica per poder entrar a la universitat a fer una 
enginyeria. Estic orgullosa del camí que vaig escollir.

Meritxell

Castells

2 GRAU MITJÀ DE 
MANTENIMENT 
ELECTROMECÀNIC

innovació

FP dual
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experiències FP

Als 17 anys em vaig posar a estudiar el CFGM d’Administració i Gestió d’Empreses, 
als 18 vaig començar a combinar-m’ho amb la feina al camp, ja que no tenia títols 
i no m’oferien més feines; quan vaig acabar el cicle no vaig trobar feina del que 
havia estudiat i necessitava treballar per a viure, llavors em vaig posar a treballar 
a l’hostaleria, on feia moltes hores i cobrava molt poc. Va ser aleshores quan em 
vaig plantejar tornar a estudiar perquè no volia ni podia viure tota la vida amb un 
contracte de 4 hores, cobrant 800€/mes i treballant-ne 12h.

Vaig veure que el CFGS de Comerç Internacional el cursaven a prop i vaig decidir 
matricular-m’hi, combinant-ho amb la feina a l’hostaleria. Després d’un temps, em 
van oferir fer pràctiques duals en una molt bona empresa de la zona, una empresa 
amb molt de creixement i enfocada a la innovació, CONTROLPACK. Vaig deixar la feina 
a l’hostaleria per a poder fer les pràctiques i seguir estudiant. Amb les pràctiques 
duals, a banda que cobrava per la feina, vaig aprendre moltíssim; i vaig tenir tota 
la sort del món, ja que en acabar el cicle, em van oferir feina. Actualment treballo 
a jornada completa com a administrativa a CONTROLPACK, i ara compagino la feina 
amb la carrera de Dret, que curso a distància.

Personalment estic molt contenta amb l’experiència de l’FP Superior, ja que em va 
donar l’oportunitat d’obtenir una bona feina en una bona empresa i alhora poder 
seguir amb els meus estudis.

Ariadna

Ortiz

3 GRAU SUPERIOR 
DE COMERÇ 
INTERNACIONAL

La meva carrera en el món de 
la perruqueria sorgeix amb un 
caràcter familiar, ja que diferents 

membres directes de la meva família són perruquers i tenen salons de perruqueria 
des de fa molts anys, entre d’altres, la meva mare. Per tal de poder desenvolupar un 
ofici com aquest has de tenir molta vocació.

L’any 2010, vaig titular-me com a tècnic en Perruqueria. A partir d’aquí he treballat 
en diferents empreses on he desenvolupat els coneixements fins arribar a ser un 
professional del sector. El fet d’obrir una perruqueria masculina i barberia a la ciutat 
de Tarragona va ser perquè faltava un espai dedicat a l’estètica i bellesa masculina 
a la ciutat. Jo mateix, com a home, no trobava un lloc on anar i em sentís còmode. 
Penso que el ressorgir de la barberia tradicional pot ser un punt fort per atreure al 
públic masculí cap a una nova manera de veure la perruqueria. 

Després de quatre anys oferint un servei al client, Miguel Gigar The Barber és ja un 
referent a tota la província de Tarragona, coneguda pel tracte especial al client. Avui 
dia i gràcies al seu èxit, ja són tres els barbers que formen l’equip, que ha crescut 
donant forma a desfilades i amb l’aparició en importants revistes del sector i creant 
la seva primera col·lecció “virtues”. 

Miguel 

Gil Garcia

4 GRAU MITJÀ DE 
PERRUQUERIA I 
COSMÈTICA CAPIL·LAR Ángel 

mobilitat

Tradició
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Des de molt petit he tingut clar que, de gran, volia que la meva feina fos cada dia 
diferent, i em vaig prometre que mai no acceptaria una feina repetitiva. A més, 
m’encantava desmuntar aparells electrònics a casa - N’he rebut de bronques, per 
això! I és que gairebé tot el que desmuntava no tornava a funcionar... Ho sento, 
pare, pels dies sense cafè...-.

Aquestes dues coses em van fer escollir el Grau Mitjà d’Electromecànica, amb el qual 
vaig començar a conèixer millor els aparells que desmuntava (i el meu èxit pel que 
fa a desmuntatge i muntatge d’aparells va millorar bastant). Però em faltava alguna 
cosa, no em motivava, faltava aquesta espurna que ens fa despertar-nos amb ganes 
de menjar-nos el món, aquest “perquè” que busquem tots, més profund que el 
simple fet de guanyar diners.

I el vaig trobar en l’electromedicina... La meva primera impressió va ser pensar : “Què 
m’estàs explicant? ¿Desmuntar aparells i aportar a la sanitat del país?”. Per acabar, 
vull dir-te, que jo també vaig estar al teu lloc i vull ajudar-te a conèixer millor aquest 
món. Jo recomano aquest sector a persones que, sobretot, sentin curiositat per la 
tecnologia i la medicina. Si ets així, espero que ens veiem aviat per aquí! 

Vaig descobrir que una de les meves missions és donar a conèixer aquest món, i 
compartir els meus coneixements amb els professionals del sector. Jo crec en un 
futur on el coneixement sigui lliure, sobretot en sectors tan importants com la salut! 
I això de les xarxes socials, i sobretot YouTube, ens permet que la gent que ens 
necessita ens trobi quan de debò li cal.

Així és com vaig decidir començar amb aquest projecte de Youtube, i la veritat és 
que a ha canviat completament la meva forma de veure el projecte, ja que ara, hi ha 
gent que m’envia missatges amb preguntes que mai no m’havia formulat, fent-me 
créixer com a professional, i a banda em permet conèixer gent tan apassionada com 
jo, que sempre està disposada a compartir els seus coneixements, al costat d’un llarg 
etcètera de beneficis que mai no m’havia plantejat.

Abdoullah 

Lahmidi

5 GRAU SUPERIOR 
D’ELECTROMEDICINA 
CLÍNICA

Quan vaig finalitzar l’EGB tenia clar que volia dibuixar. M’agrada l’arquitectura, i 
sobretot reformar edificis antics, però la via BUP + COU + Universitat la veia llunyana, 
i on vivia, a Vilanova i la Geltrú, el més semblant al dibuix tècnic era a l’escola 
politècnica, on els meus pares em van inscriure a Delineació Industrial. Els dos primers 
anys estaven enfocats al disseny de fabricació mecànica, no m’agradava, però els 
tres següents estaven dividits entre peces mecàniques i disseny d’habitatges. Tot es 
feia amb paper i Rotring. Vaig finalitzar els cinc cursos de Formació Professional als 
inicis dels anys noranta, i tot seguit em vaig apuntar a un curs de disseny assistit per 
ordinador, l’Autocad, i al COU de lletres. 

A l’inici compaginava feines diverses, fins que un conegut em va dir: “Un alemany 
que muntarà una enginyeria a Sitges busca: noia, delineant amb Autocad.” Aquesta 
noia era jo, i aquesta va ser la meva primera feina dins del sector de l’automoció. “No 
en tinc ni idea” vaig dir a l’entrevista, però si me n’ensenyaven, estava disposada a 
aprendre. Vaig passar de dibuixar en taulells de quatre metres a fer servir el software 
CATIA, compaginant estudis d’enginyeria. Al cap de quatre anys estava vivint i 
participant en projectes per a Daimler, Volkswagen o Audi a Alemanya, Shanghai i 
a Itàlia. Ara fa vuit anys que estic a IDIADA, al departament de Disseny i enginyeria, 
desenvolupant projectes per a vehicle elèctric, autònom i compartit.

La meva professió no va ser una elecció vocacional, però aviat vaig descobrir que 
el desenvolupament de vehicles és un llenguatge que et permet moure’t pel món. 
L’enginyeria, en general, és un gran espai on barrejar creativitat, enginy, mètode, 
idiomes i el constant aprenentatge de nous softwares. Totes aquestes habilitats 
no són pròpies d’homes ni de dones. Ara, més que mai, són necessaris equips 
multidisciplinaris on tothom aporta fortaleses i aprèn dels altres. Avui és més fàcil 
informar-se, però penso que hem de millorar en donar-ho a conèixer. Estic cursant 
un postgrau a la UPC on només sóm dues dones i amb IDIADA estem inaugurant un 
cicle d’FP Dual amb un institut on només n’hi ha una.

Emilia 

Romero

6 GRAU SUPERIOR 
DE DELINEACIÓ 
INDUSTRIAL 

Tecnologia

Equitat
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Recomano cursar els tres cicles formatius. Gràcies a l’FP dual, avui tinc una bona 
feina i estable. Vaig començar treballant en una petita empresa en la qual em 
deixaven tocar molts àmbits d’aquest sector (múltiples tipus d’embalatge), i així va 
ser com vaig ampliar els meus coneixements. Finalment, gràcies a adquirir aquests 
coneixements, vaig poder fer el salt a una multinacional, i actualment estic treballant 
a Magneti Marelli de Tècnic Superior de Manteniment.

Amb el meu company Eric Llança de CFGS de Mecatrònica Industrial vam representar 
l’INS Palau Ausit de Ripollet en el campionat de Catalunya de Mecatrònica 
(CatSkills 2016) i vam aconseguir guanyar. També vam guanyar el campionat 

espanyol. Gràcies a cursar aquests cicles, vaig tenir una oportunitat que molt poca 
gent té, arribar a un Campionat Mundial d’FP.

Carlos

Grillo

7 GRAUS MITJÀ D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 
I SUPERIORS DE MECATRÒNICA 
INDUSTRIAL I D’AUTOMATITZACIÓ I 
ROBÒTICA INDUSTRIAL

Els estudis de Formació Professional em van permetre iniciar-me al món laboral del 
sector, a més de conèixer l’àmbit de la salut des d’una perspectiva molt transversal 
i així poder dibuixar el meu futur. Quan vaig acabar vaig continuar amb estudis 
universitaris mentre ho compaginava treballant com a tècnic en Documentació.

Després del CFGS de Documentació Sanitària vaig realitzar la Diplomatura en 
Fisioteràpia, ja que havia descobert que era el tipus de contacte amb el pacient 
que més m’agradava. En finalitzar aquests estudis, vaig continuar compaginant les 
tasques de documentació i treballant com a fisioterapeuta a diferents empreses. 
Després de 10 anys, formant-me i treballant com a documentalista clínic i 
fisioterapeuta, vaig haver d’escollir un únic camí per poder ser el Cap de Servei de 
Documentació Clínica de l’Hospital Esperit Sant. 

Avui dia, després de dos màsters universitaris i molt esforç professional, sóc el Cap 
de Gestió de Registres Assistencials i Sistemes d’Informació i professor de cicle a 
l’Escola Montserrat de Rubí.

Víctor 

Armenta

9 GRAU SUPERIOR 
DE DOCUMENTACIÓ 
SANITÀRIA

Realitzar el curs de Caracterització i Maquillatge Professional va ser com obrir una 
porta a un món extraordinari. Al llarg d’aquests 12 anys en el sector, he realitzat tota 
mena de feines, entre elles formacions i esdeveniments. He rebut reconeixement 
professional guanyant diversos premis en l’àmbit nacional i mundial. La passió pel 
maquillatge i les ganes de voler-m’hi dedicar sempre van fer que em decidís a crear 
Always Makeup, empresa especialitzada on oferim serveis a diferents empreses, 
entre d’altres Port Aventura World.

Alexandra 

Alcañiz 

8 GRAU SUPERIOR DE 
CARACTERITZACIÓ 
I MAQUILLATGE 
Professional

emprenedoria

FP sense límits

Estabilitat



L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent d’ensenyaments postobligatoris de 
Tarragona i de referència internacional. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social 
i cultural, té un projecte educatiu propi que està en les persones, obert a la col·lectivitat i 
amb autonomia de gestió i de funcionament.

L’Institut Comte de Rius adquireix el compromís d’oferir un servei de qualitat als seus 
usuaris d’acord amb la normativa vigent. Com a garantia del correcte compliment de 
la norma tenim implementat un model de gestió per processos, basat en la norma ISO 
9001:2015 i en el model e2cat.

Joan Daniel 

Subirats 

PFI
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/

FP dual
https://projectes.xtec.cat/fpdual/

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

INNOVA FP
http://www.innovafp.cat/innovafp/mobile

MOBILITAT
https://projectes.xtec.cat/mobilitatfp/ca/inici/#_

ga=2.4940662.432576171.1551086841-1635143919.1532929811

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mobinternacional/

SKILLS
http://catskills.gencat.cat/ca/

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
http://acreditat.gencat.cat/ca/

links d’interès

Preinscripció 
curs 

2019-2020

CERTIFICACIÓ

Tenen implantat i 
acreditat un sistema de 

gestió basat en: 

Cicles Formatius de Grau Mitjà: 
del 14 al 21 de maig

Cicles Formatius de Grau Superior: 
del 29 de maig al 5 de juny

Edita: Komunica Kit  | redaccion@komunicakit.com | Tel. 93 737 00 33 

En què ens beneficia? En la millora contínua de tots els 
processos que realitzem i que estan orientats a satisfer les 
necessitats dels nostres usuaris sota quatre premisses

CENTRE DE REFERÈNCIA
Institut Comte de Rius, Tarragona

Coordinador   
 de Qualitat 

A CATALUNYA
dades centres certificats

MEDIAMBIENT


