


I ara què? 



Món Laboral 

Batxillerat 

Universitat Cicle Formatiu Grau Superior 

I ara què? 

PAU Cicle Formatiu Grau Mitjà 



Què  
és un  

cicle 

formatiu 

de grau 

superior?   

 

 



Què  
és un  

cicle 

formatiu 

de grau 

superior?   

 

 

Estudis que  

capaciten per a 

l’exercici qualificat de 

diverses professions i 

proporciona la formació 

necessària per adquirir 

competències 

professionals  
I el coneixement propis 

de cada sector 

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


Com 
s’organitzen 

els cicles 

formatius  

de grau 

superior?  
 

 



Com 
s’organitzen 

els cicles 

formatius  

de grau 

superior?  
 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/


Quina 

durada 

tenen els 

CFGS?  

 

 



Quina 

durada 

tenen els 

CFGS?  

 

 

2000 h*  

2 cursos  

acadèmics 

 

http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/CFP_CGGS_CA.pdf


Quins són 

els criteris 

d’accés 
al CFGS?  

 

 



Quins són 

els criteris 

d’accés 
al CFGS?  

 

 

60%:batxillerat* 

20%:cfgm* 
cfgm de la família + especialitat CAS 

cfgm altra família + especialitat CAS 

cfgm de la família + no especialitat CAS 

cfgm altra família + no especialitat CAS 

cfgm de la família afí 

cfgm d’una altra família no afí 

20%:prova accés 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/


Prioritat  
en l’admissió als 

CFGS segons 

modalitats 
del batxillerat 
que has cursat:  

 

 



Prioritat  
en l’admissió als 

CFGS segons 

modalitat 
del batxillerat 
que has cursat:  

 

 

CFGS disseny  

i moblament:  

 

 

CFGS mecatrònica 

industrial 

 

 

CFGS Administració  

i finances:  

 

 

ciències 

tecnologia 

arts   

 

 

ciències socials 

humanitats   

 

 

ciències  

tecnològia  

 

 

batx 

batx 

batx 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/


Quin  

preu públic 

tenen els 

CFGS?  

 

 



Quin  

preu públic 

tenen els 

CFGS?  

 

 

x curs: 360 € 

x UF: 25 € 

x FCT: 25 € 

 

* material 

**exempcions,  

    bonificacions 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/


Què és 

l’FP 

dual?  

 

 



Què és 

l’FP 

dual?  

 

 

Rebre part  

de la formació  

en l’institut i  
centre de treball 

adquirint 

experiència  

 i cobrant  
des del 1r dia 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JlqQiJnquE
http://www.fpdual.cat/


Formació semipresencial 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioServeisFP/PCPMatriculaSemipresencial


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


http://www.innovafp.cat/dgfpiere/ca/


d’acord, 

i després 

del CFGS 

què?  

 

 



d’acord, 

i després 

del CFGS 

què?  

 

 

universitat 

 
*Convalides crèdits 

 

món laboral 

 

un nou 

CFGS 
*Convalides MP 

NA = NMC + a*M1 + b*M2 

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/


quins 
avantatges 

té fer un 

CFGS?  

 

 



quins 
avantatges 

té fer un 

CFGS?  

 

 

 

gran oferta d’estudis 

especialització 

 pràctiques en empreses 

contractes/beques dual  

títol tècnic superior 
experiència i currículum 

inserció laboral garantida 

qualificació 
metodologies per projectes 
aprenentages pràctics i reals 
possibilitat d’anar a l’estranger 

mesures flexibilitzadores 
moltes sortides professionals 
desenvolupament de  competències 

programes d’innnovació 
ús de  les noves tecnologies 

 

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp




Cicles Formatius al Brugulat 

Instal·lació  
i manteniment 

Fusta, moble  
i suro 

Administració  
i gestió 


