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Índex
Llança’t al teu àmbit de futur

Ara pots triar i formar-te en el que t’agrada. Tots els àmbits 
ofereixen batxillerats, cicles formatius i PFI.
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La revista Postobligatoris:
Experiències de vida, eines per triar.
Falten pocs mesos perquè, vosaltres els i les joves de Barce-
lona, trieu què voleu estudiar el curs que ve. Quan acabeu 
l’escola obligatòria, s’obre un moment clau de les vostres 
vides, el primer moment en què realment podeu triar una 
opció formativa pròpia.

Per això us heu de preparar per a la preinscripció als ensen-
yaments postobligatoris i heu d’afrontar aquest procés 
amb temps i reflexió. És moment per informar-vos, decidir i 
llançar-vos a continuar formant-vos en el que més us agradi.

Barcelona us ofereix més de 80 itineraris formatius. Des 
del Consorci d’Educació us animem a descobrir les nove-
tats proposades per donar resposta a tots els interessos, 
necessitats i perfils de joves a partir dels 16 anys. Per 
això hem dissenyat nous batxillerats —més flexibles, temà-
tics (digitals, artístics…) i enfocats a competències profes-
sionalitzadores dels cicles formatius de grau superior—, hem 
programat nous cicles formatius lligats a sectors estratè-
gics per a la ciutat, com el Port, o hem ampliat l’oferta de 
programes de formació i inserció (PFI) que permeten un salt 
cap a la Formació Professional.

Tingueu en compte totes les possibilitats. Totes són opcions 
vàlides i diverses perquè cada estudiant, sigui quina sigui 
la seva situació, amb graduat o sense, tingui alternatives 
per seguir formant-se i assolir les competències que neces-
sitarà en la seva vida professional. 

En aquesta revista hem volgut donar veu a joves que ja han 
hagut de triar i que estan satisfets de les seves eleccions 
i que han volgut compartir les seves experiències, motiva-
cions, pors, dubtes i èxits. Creiem que elles i ells són qui millor 
poden transmetre en què consisteix cada formació i la il·lusió 
amb què la cursen. Per això els agraïm molt sincerament que 
hagin participat a la revista Postobligatoris. Perquè volem 
donar una eina més per ajudar-vos en l’aventura més interes-
sant i estimulant de la vida: decidir.

La revista inclou informació sobre les novetats del proper 
curs: cicles, centres i equipaments més moderns. També us 
presentem tota la formació que ofereix la ciutat per a l’apre-
nentatge al llarg de la vida en competències transversals, com 
per exemple els idiomes i les competències digitals que podeu 
adquirir a les EOI o als Centres de Formació de Persones 
Adultes.

Continuar formant-vos, mantenir-vos il·lusionats i connec-
tats en el present és la millor garantia per preparar-vos 
per al futur.

Maig de 2020

Presentació
Graus Universitaris

Educació Secundària Obligatòria

Amb graduació de secundària Sense Graduació

Centre de Formació 
d’Adults (CFA)

Curs proves
d’accés a Cicles

de Grau Mitjà 

Graduat en ESO
(GESO)

Curs d’accés
directe a Cicles de
Grau Mitjà (CAM)

Humanístic
Social

FP
CFGM

FP
CFGS

Científic
Tecnològic

Títol Batxillerat Títol de Tècnic/a Mitjà Nivell 2

Títol de Tècnic/a Superior Nivell 3

Arts
plàstiques
i disseny

Arts
plàstiques

i disseny sup.

Ensenyaments Professionals GS

Artístic Ensenya-
ments

Esportius

Ensenya-
ments

Esportius
superiors

Prova d’accés a GMBatxillerat Ensenyaments 
Professionals GM

Certificat 
professional

Nivell 1

Programes de Formació
i Inserció (PFI) 

Prova

Prova

Prova o requisits

Prova o requisits

Proves d’accés a la
universitat (PAU)

PAU voluntària

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS
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Itineraris possibles
ESO  Batxillerat doble titulació   
CF de grau superior / Grau universitari

Batxillerat
Aleix Rodríguez Moreno
Institut Ferran Tallada
Batxillerat de doble titulació  
amb E.E Salvament i Socorrisme

“Quan vaig acabar 4t d’ESO vaig 
matricular-me al nou Batxillerat 
de doble titulació que permet 
treure’t el títol de Batxillerat i el de 
Salvament i Socorrisme en 3 anys. 
Em va semblar que era una opció 
que m’obria portes: el Batxillerat 
em donarà accés a fer el grau de 
psicologia, i també podré exercir 
com a Socorrista a partir del 
primer any.” 

“Per accedir-hi vaig haver de superar una prova 
d’accés a cicle d’esports de règim especial. La 
vaig trobar molt accessible perquè des de ben 
petit he fet waterpolo i actualment jugo a la 
divisió d’honor. És una prova fàcil de superar si la 
prepares fent entrenaments específics dels  dife-
rents estils de natació.

M’agrada la distribució de les matèries al llarg 
de la setmana. Combinem les matèries de batxi-
llerat amb les matèries tècniques de socorrisme 
que s’agrupen en dies específics per poder fer 
els entrenaments a la piscina. Són sessions 
exigents així que li recomano aquest batxillerat a 
qui li agradi el medi aquàtic i a qui sigui metòdic, 
ja que els procediments dels primers auxilis són 
molt rigorosos.

La majoria dels meus companys són espor-
tistes que dediquen moltes hores extraescolars 
a entrenar, apassionats del futbol, del bàsquet o 
com jo, que entreno waterpolo 16h a la setmana 
al Club Natació Catalunya.

El cicle m’ha fet descobrir que puc treballar com 
a monitor d’iniciació aquàtica de gent amb disca-
pacitat i és una opció que m’agradaria fer quan 
acabi el bloc comú. M’agrada la idea de treballar 
ajudant a la gent compartint la passió que tinc 
pels esports d’aigua.”

Joanna Puyol  
i Melanie Valdez
Institut Sant Andreu
BATXPRO

“Parlem en nom de tot el grup de 
companys que formem part de 
BatxPro, un pilotatge innovador 
iniciat aquest curs per donar més 
opcions formatives a l’alumnat. 
 

“És una proposta de Batxillerat que aposta, sobretot, 
per potenciar el treball en grup, per donar confiança als 
alumnes, per fomentar la col·laboració interpersonal i 
per promoure la superació d’idees preestablertes en 
relació a l’aprenentatge a partir d’un treball competen-
cial, així com per augmentar l’autoestima. 

El valor afegit que trobem al fer el BatxPro és que ens 
ha millorat la confiança en nosaltres mateixos i en les 
nostres possibilitats personals, i que ens ha obert una 
altra idea sobre l’estudi: som molt més constants en 
el treball, hem descobert noves expectatives vitals i 
professionals, i quan acabem el curs vinent el BatxPro 
volem seguir formant-nos i accedir a un cicle de grau 
superior.”

Itineraris possibles
ESO  BatxPro  CF de grau superior / Grau universitari

DECIDEIX EL TEU BATXILLERAT

S’imparteix a tot els 
instituts

Ciències i tecnologia Humanístic
i Ciències Socials Artístic Altres propostes de 

batxillerat

S’imparteix a tots els 
instituts

S’imparteix als 
següents centres

PLÀSTIQUES
Ins. Consell de Cent
EASD Deià
Ins. Infanta Isabel d’Aragó
Ins. Josep Serrat i Bonastre
EA La Industrial
EASD Llotja
EA Massana
Ins. Moisès Broggi
Ins. Poeta Maragall
Ins. Vall d’Hebron
Ins. XXV Olimpíada

ESCÈNIQUES
Ins. Barri Besòs (NOVETAT)
Ins.  Dr. Puigvert
Ins. Milà i Fontanals
Ins. Pablo R. Picasso
Ins. Pedralbes
Ins. Poeta Maragall
Ins. Vall d’Hebron
Ins. Vila de Gràcia (NOVETAT)
Ins. XXV Olimpíada

4 Escoles 
d’Art públiques

58 Instituts públics 
de Batxillerat

2 Cursos

Batxillerat

2 Centres 
integrats públics

Institut escola Oriol 
Martorell
EISA Institut del Teatre

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Ins. Moisès Broggi

BATXIBAC 

Doble titulació: 
Ins. Icària, Ins. Jaume Balmes, Ins. Joan 
Fuster, Ins. Menéndez y Pelayo, Ins. Moisès 
Broggi, Ins. Montserrat

DOBLE TITULACIÓ 

Batxillerat en 3 cursos i Doble titulació amb 
un cicle d’ensenyaments de règim especial 
d’esports: 

· ESPORTS 
   (Salvament i Socorrisme o Futbol) (NOVETAT) 
a l’Ins. Ferran Tallada

LINGÜÍSTIC 

Batxillerat amb matèries específiques d’idio-
mes que es cursen a  qualsevol EOI de Bar-
celona. S’obté una titulació A2 d’una nova 
llengua estrangera o de la llengua d’origen:
Tots els instituts de Batxillerat públics de 
la ciutat de Barcelona (NOVETAT)

DIGITAL

Fomenta les competències digitals de 
manera transversal, cursant matèries es-
pecífiques relacionades amb el món digital 
i especialment relacionades amb la família 
d’informàtica:   
Ins. Joan d’Àustria (NOVETAT)

ENGLISH BATX

Batxillerat de modalitat social que ofereix 
matèries en anglès en metodologia AICLE:
Ins. Ernest Lluch (NOVETAT)

AMB UNITATS FORMATIVES DE 
CICLES FORMATIUS

Ofereix matèries específiques relacionades 
amb unitats formatives d’FP a dins del ma-
teix centre d’FP o en un centre d’FP proper:

BATXPRO 
(adreçat a Cicles de Grau Superior)

Enfocament competencial, oferint específiques 
de centre per projectes relacionades amb la 
Formació Professional, Internacionalització, 
FOL, foment de l’acompanyament i l’orienta-
ció cap als Cicles Formatius de Grau Superior:

Ins. Barcelona Congrés (NOVETAT)
Ins. Emperador Carles (NOVETAT)
Ins. La Guineueta
Ins. Lluís Vives 
Ins. Poeta Maragall (NOVETAT)
Ins. Sant Andreu 

Ins. Escola del Treball
Ins. Galileo Galilei (NOVETAT)
Ins.  Anna Gironella de Mundet
Ins. Montjuïc 

BATXILLERAT EN 3 ANYS

Possibilitat d’organitzar el batxillerat en 3 anys 
amb itineraris en 3 anys. 
Tots els instituts de Batxillerat públics de la
ciutat de Barcelona (NOVETAT)

ESPORTIU

Batxillerat científic amb projectes lligats al món de l’esport en les matèries específiques 
i incorporant la preparació per superar les proves esportives d’accés a la universitat: 
Ins. Príncep de Viana (NOVETAT)
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Professions portuàries

“Des de sempre he volgut treballar en una professió 
vinculada al mar. És un espai on em sento molt còmoda 
i volia estar-hi, professionalment, molt a prop. Em vaig 
decidir per aquest cicle després d’haver fet un tast de 
formacions relacionades amb el mar: un curs de mante-
niment de vaixells, un curs de seguretat bàsica marítima 
i un curs de mariner de pont. Quan les vaig acabar, vaig 
escollir el grau mitjà de Manteniment d’embarcacions 
d’esbarjo on he descobert totes les possibilitats de 
reparació d’un vaixell: el casc, el motor, la fusteria, les 
instal·lacions elèctriques, etc. Vaig entrar pensant que 
el que més m’interessava era aprendre tot el que estava 
relacionat amb la vela i ara m’entusiasmen els motors. 

Barcelona compta amb una de les més prestigioses drassanes 
de reparació i manteniment de iots de 35 a 165 metres d’eslora, 
Marina Barcelona 92, líder mundial en l’activitat de reparació, 
manteniment i transformació de grans iots (maintenance, refit 
and repair). Per això té un paper cabdal com a centre logístic 
i d’emmagatzematge d’energia amb la presència de grans 
operadors logístics internacionals. 

El Port de Barcelona és un espai econòmic de la ciutat on 
convergeixen múltiples professions de diferents sectors: logís-
tica, creuers, reparació i manteniment de vaixells, transport, 
administració, etc.

Convençuts de la importància estratègica del sector portuari 
en la creació de noves ocupacions i competències del futur, 
el Consorci d’Educació de Barcelona participa al projecte 
Erasmus Port VET Hub per adaptar i millorar les especialit-
zacions d’ FP relacionades amb el port.

El Port VET Hub és un projecte en col·laboració amb Xarxa 
FP, l’Ajuntament de Lisboa, el centre d’FP Ventspils Tehni-
kums, i l’Inspectorat Escolar Judetean Constanta, tots ells 
representants dels 4 ports principals al mar Mediterrani, 
Atlàntic, Bàltic i mar Negre, respectivament.

El cicle també m’ha permès fer una estada de pràctiques 
a Canet de Rosselló, a prop de Perpinyà, en una empresa 
de construcció de catamarans on vaig veure tot el procés 
de construcció des de zero. 

Recomanaria el cicle a qui li agradi ser imaginatiu per 
buscar solucions per a problemes concrets i evidentment 
és imprescindible que li agradi el mar!

Quan acabi el cicle vull seguir estudiant i especialitzar-me 
en el grau superior de Sistemes de Navegació centrat en 
les instal·lacions elèctriques de GPS, sondes i radars.”

“El món de la reparació nàutica és apassionant. És una 
combinació de resolució de problemes i de creativitat.”

Maria Martín Lujano
GM Manteniment i reparació d’embarcacions d’esbarjo  
Institut de Nàutica de Barcelona

El Port de Barcelona és el primer port de l’Estat en valor de les mercaderies, 
facturació, càrrega import/export i connexions internacionals. A més, és el 
primer port de creuers d’Europa i de la Mediterrània, quart port base del món i 
ocupa el primer lloc al Mediterrani en tràfic de vehicles.

Has pensat mai en formar-te en una de les professions del Port? 
T’expliquem el cas d’algunes persones que ja ho han fet!

Cicles relacionats
CFGM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (Sistemes de navegació)

Centres públics 
de referència
Institut de Nàutica

Itineraris possibles
ESO / PFI Auxiliar de reparació de vehicles lleugers  GM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo  
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats  

Formació Professional

FPB 
Formació Profesional Bàsica
(2 cursos): Ins. Rambla Prim

PFI 
Programes de Formació Inicial
(1 curs) als centres d’FP

IFE 
Itineraris Formatius Específics
(4 cursos) 
Ins. Rambla Prim
Ins. Rubió i Tudurí
Ins. Ins. de l’Esport de Barcelona  
(NOVETAT)

Famílies professionals 
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Transport i manteniment 
de vehicles
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Indústries alimentàries

4 Escoles 
d’Art públiques

EASD Deià
EA La Industrial
EASD Llotja
EA Massana

3 centres 
d’Ensenyaments 
Esportius:

Institut de Nàutica
Institut Ferran Tallada
Institut de l’Esport de 
Barcelona

Ins. Anna Gironella de Mundet
Ins. Bonanova
Ins. Escola Hoteleria i Turisme  
       de Barcelona
Ins. Escola del Treball 
Ins. Ferran Tallada
Ins. Flos i Calcat
Ins. Jaume Balmes
Ins. Joan d’Àustria
Ins. Joan Brossa
Ins. de l’Esport de Barcelona
Ins. La Guineueta
Ins. Lluïsa Cura
Ins. Mare de Déu de la Mercè
Ins. Miquel Tarradell
Ins. Mitjans Audiovisuals
Ins. Moisès Broggi
Ins. Narcís Monturiol
Ins. Nàutica de Barcelona
Ins. Pedralbes 
Ins. Poblenou
Ins. Rambla Prim
Ins. Rubió i Tudurí 
Ins. Salvador Seguí
Ins. Tecnològic de Barcelona
Ins. Vall d’Hebron

Consulta els
centres públics

d’ensenyaments 
postobligatoris

Ensenyaments Professionals

Ensenyaments 
Artístics

Ensenyaments 
Esportius de règim 
especial

Imatge i so
Fabricació mecànica
Química
Sanitat
Serveis socioculturals 
i a la comunitat
Imatge personal
Instal·lació i manteniment
Tèxtil, confecció i pell
Informàtica i 
telecomunicacions
Energia i aigua
Seguretat i medi ambient

Cicles Formatius de Grau Mitjà (2 cursos) 
i de Grau Superior (2 cursos)

Cicles d’Arts de Grau Mitjà (2 cursos) 
i de Grau Superior (2 cursos) 

Cicles Formatius 
de Règim Especial
· Futbol
· Salvament i Socorrisme
· Vela 

Famílies professionals
· Arts aplicades a l’escultura
· Disseny industrial
· Arts aplicades al llibre
· Comunicació gràfica i audiovisual
· Ceràmica artística
· Arts aplicades a la indumentària
· Arts aplicades al mur
· Disseny d’interiors
· Tèxtils artístics 

24 centres 
d’FP públics 
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20,8% 36,8% 30,2%

1-10 
persones

11-50 51-100 +100

Dimensió de la plantilla de les empreses 
de la Comunitat Portuària

Empreses amb 
departament específic 
de recursos humans

56,6%

Empreses amb seu 
central a Barcelona 
ciutat

59,4%

BCN
RRHH

CARACTERÍSTIQUES LABORALS DEL SECTOR

Sector 
amb molta 
competència
(molt exigent)

24/7  
365 dies

Jornades  
amb torns

Irrupció 
noves 
tecnologies

Constant 
evolució,  
cal reciclatge
i actualització

Importància 
de les llengües 
estrangeres
(entorn 
internacional)

NIVELL INSTRUCTIU DE LES PLANTILLES. ÀMBITS PORTUARIS.

Terminals  
Estibadores

Nàutica

Logística

Transport
per carretera

Comunitat
portuària

11,9% 19% 20,1% 18,5% 30,3%

12% 7,8% 20,2% 43,1%17,0%

6,8% 22,1% 18,3% 29,4%23,6%

27,2% 16,4% 16,3% 26,7%13,3%

10,8% 19,9% 18,5% 30,2%20,8%

Primària

Empreses que afirmen  
que contractaran personal 
amb FP de Grau Mig

33%
Empreses que afirmen  
que contractaran personal 
amb FP de Grau Superior

CFGSCFGM

ESO/Batxillerat CFGM CFGS Universitaris

Famílies professionals d’FP amb més interès de contractació 
per part de les empreses de la Comunitat Portuària

Un 42,7% de les empreses afirmen  
no trobar al mercat laboral els perfils 
que necessiten

El baix nivell d’idiomes estrangers

LES PROPOSTES D’ACCIÓ QUE ES PLANTEGEN

1 2 3 4

58%

TOP
FAMÍLIES  

PROFESSIONALS

Administració 
i gestió

Comerç  
i màrqueting

Informàtica 
i comunicacions

Instal·lació  
i manteniment 

Transport  
i manteniment  

de vehicles

43% 100%

POTENCIAR  
FP DUAL

Potenciar itineraris 
d’FP Dual a les 
empreses del  
Port de Barcelona

ESTUDI DELS PERFILS PROFESSIONALS  
DE LA COMUNITAT PORTUÀRIA 
DE BARCELONA

Març 2019

12,3%

Estudi elaborat per la 
Fundació Barcelona Formació 
Professional

Tècnic/a superior en Comerç Internacional

Tècnic/a superior en Transport i Logística

Tècnic/a superior en Administració i Finances

Titulacions amb més interès  
per incorporar en modalitat Dual:

Dificultats

1

2

Contractació

Terminals  
Estibadores

Perfils principals
u Help Desk Terminal

u Planificador de càrrega

u Tècnics de manteniment 

Altres perfils
u CFGS química

u Enginyer químic

u Help Desk IT

Perfil transversal
u Administratiu especialitzat 

en l’àmbit portuari

Nàutica  
Industrial i Esportiva

Logística Transport

Perfils principals
u Mecànic instal·lador 

d’embarcacions 

u Perfils nàutics especialistes

Altres perfils
u Enginyer de desenvolupamet 

de projectes

u Informàtic especialista en 
telecom 

u Repartidor missatger 

u Experts en logística de iots 
de 3r país

u Experts legals

Perfil transversal
u Administratiu especialitzat 

en l’àmbit portuari 

Perfils principals
u Xofers, camioners

Altres perfils

u Manteniment de vehicles 
industrials

Perfil transversal
u Administratiu especialitzat 

en l’àmbit portuari

Perfils principals
u Operador de tràfic/logístic

Altres perfils
u Coordinadors de RRHH  

i equips

u Especialistes mecànics

Perfil transversal
u Administratiu especialitzat 

en l’àmbit portuari

*En blau els perfils de més difícil cobertura 

+ AGENTS  
FORMATIUS

Incrementar els agents 
formatius procedents  
de l’àmbit portuari: mapa 
de recursos formatius 
del Port de Barcelona

+ VISIBILITAT  
DE L’OFERTA

Visibilitzar l’oferta 
d’FP activament entre 
les empreses de la 
Comunitat Portuària

TAULA  
DE TREBALL

Crear taula de treball 
de les professions del 
Port de Barcelona

RECURSOS HUMANS

EMPRESES DE LA COMUNITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 

LÍNIES D’ACTUACIÓ

TENDÈNCIES DE CONTRACTACIÓ A L’FP

ELS 19 PERFILS PROFESSIONALS MÉS RELLEVANTS
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Gonzalo  Rodríguez- 
Álvarez Veiga
Tutor Dual a l’empresa De Keizer Marine
Tècnic de GS Sistemes electrònics i automatitzats
Institut Anna Gironella de Mundet

Sandra Hoya Jiménez
GS Química i salut ambiental
Institut Narcís Monturiol

“Als 15 anys vaig començar a 
treballar com a ajudant en una 
lampisteria i em vaig interessar per 
les instal·lacions elèctriques.” 

Després del Batxillerat vaig accedir a l’Enginyeria 
Industrial d’Electricitat i uns quants anys més tard vaig 
tornar a estudiar, concretament el GS de Sistemes 
electrònics i automatitzats a l’institut Anna Gironella 
de Mundet per especialitzar-me. 

Actualment treballo com a enginyer de projectes a 
bord, coordinant les instal·lacions electròniques de 
vaixells que estan relacionades amb la generació 
d’energia, l’automatització, l’enllumenat, la detecció 
d’incendis o la integració de sistemes en consoles de 
comandament. 

També sóc tutor d’un alumne del GS de Sistemes 
electrònics i automatitzats que fa la modalitat dual. 
Aquesta opció li permet aprendre en un context real. 
El dia a dia és molt pràctic: l’alumne dual aprèn a 
programar autòmats, a fer circuits elèctrics, a integrar 
sistemes entre d’altres. 

Aquest sector està en expansió i durant els propers 
anys necessitarà la incorporació de molts professio-
nals especialitzats. De fet, a l’empresa on treballo, en 
només 5 anys s’ha duplicat la plantilla.” 

“Actualment estic fent el segon curs de Química 
Ambiental i gràcies a les pràctiques estic descobrint 
l’aplicació de la química en el sector de l’alimentació - 
tant en el vessant de l’alimentació humana com en el 
vessant de pinsos dirigits als animals. 

Tinc un conveni de pràctiques amb l’empresa Bunge, 
una multinacional del sector agroalimentari situada al 
Port de Barcelona. Gràcies a la seva ubicació pot rebre 
matèries primeres a l’engròs directament des del vaixell 
al magatzem. Tot seguit, s’analitzen al laboratori químic 
i després es transformen a la planta de producció.  En 
el meu cas faig dos tipus de tasques: una més relacio-

nada amb la química ambiental, com és l’anàlisi de l’aigua 
de la depuradora de l’empresa (valors del PH, conduc-
tivitat, duresa…) i completo les pràctiques al laboratori 
químic on analitzo mostres de soja amb les quals després 
se’n faran derivats com ara oli, farina o lecitina. Aquesta 
feina exigeix ser molt organitzat i metòdic ja que moltes 
tasques es realitzen en processos simultanis. Malgrat que 
moltes tasques es fan individualment, és important saber 
col·laborar amb els companys ja que es divideixen les 
fases d’anàlisi entre diferents persones.

Quan acabi el cicle m’agradaria estudiar un grau universitari 
i compaginar-ho amb una feina en un laboratori químic.”

Roger Anglada Anglada
GS Química Ambiental
Treballador a l’empresa Bunge Ibérica

“Fa un any vaig acabar el cicle de Química ambiental i 
actualment treballo a la mateixa empresa on vaig fer les 
pràctiques. El cicle em va permetre aprendre processos 
relacionats amb la gestió del medi ambient i tècniques de 
laboratori que després vaig aplicar a l’empresa. 

Durant les pràctiques vaig realitzar activitats al departa-
ment de medi ambient, fent seguiment de diferents indi-
cadors, tractant aigües residuals, gestionant residus o 
controlant les emissions atmosfèriques. Quan vaig acabar 
les pràctiques es va crear una vacant i vaig entrar com a 

tècnic al departament de producció on realitzo la super-
visió dels processos de producció i selecciono mostres 
que posteriorment s’analitzen al laboratori (control de 
la humitat de la lecitina de soja, acidesa de l’oli, etc) 
per tal de poder adaptar els procés de producció a les 
demandes del client i crear el producte a mida.

Actualment compagino aquesta feina amb els estudis de 
1r curs de Ciències del Mar i estic rebent formació interna 
per especialitzar-me en el control i supervisió de certs 
processos de la planta.”

Professions portuàries

Itineraris possibles
GM Manteniment d’embarcacions d’esbarjo // Batxillerat 

 CFGS  Sistemes electrotècnics i automatitzats  Grau 
universitari (Enginyeria)

Itineraris possibles
CFGM Operacions de laboratori // Batxillerat  CFGS Química i salut ambiental  Grau universitari 

Professions portuàries

Cicles relacionats
CFGM Operacions de laboratori
CFGS Química i salut ambiental
CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat   

Centres públics 
de referència
Institut Narcís Monturiol
Escola del Treball de Barcelona

Cicles relacionats
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGS Automatització i robòtica industrial
CFGS Manteniment electrònic
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil 
professional instal·lacions elèctriques i comunicacions 
del vaixell 

Centres públics 
de referència
Escola del Treball de Barcelona
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut de Nàutica de Barcelona
Institut Rambla Prim

Marc Zorrilla Sànchez 
GS Sistemes de navegació
Institut de Nàutica de Barcelona

“Fer la dual t’espavila, et fa sortir de 
la teva zona de confort. Saps que 
tens el suport d’un tutor d’empresa 
que et guia i, a la vegada, t’exigeix el 
millor de tu mateix.”
“Vaig començar el grau mitjà de manteniment d’em-
barcacions perquè volia preparar-me per a les oposi-
cions de bombers i una de les proves és d’electricitat. 
Gràcies al cicle vaig poder fer pràctiques en dual a 
Marina92 i va ser una gran experiència, perquè a poc a 
poc vaig anar  adquirint els coneixements i el caràcter 
que necessites per a aquesta professió. 

Enguany he començat el CFGS Sistemes de Nave-
gació enfocat a processos en  instal·lacions elèctri-
ques als vaixells, sistemes de navegació i personalment, 
el que més m’agrada: sistemes i circuits elèctrics.

El nostre dia a dia passa a la drassana on tenim els 
tallers i totes les màquines. La veritat és que és tot un 
luxe, som ben a prop del mar i la platja és el nostre pati!

Aquesta primavera marxaré dos mesos a fer pràcti-
ques en una empresa europea gràcies al programa 
Erasmus+ on hauré de posar en pràctica tot el que he 
après i comunicar-me en anglès: tot un repte!”
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“Després d’acabar el GS Comerç 
Internacional, vaig voler ampliar els 
meus coneixements sobre transport 
internacional de mercaderies i em vaig 
matricular directament a segon curs 
del GS Transport i logística ja que em 
van convalidar gran part dels mòduls 
formatius.”

“Aquest cicle té dos perfils molt diferenciats: el d’ope-
rador de transport de mercaderies i el de gestor logístic. 
En el primer cas, t’encarregues de gestionar les càrre-
gues de mercaderies contractant diferents mitjans de 
transport (aeri, terrestre, ferroviari, marítim) ja sigui 
desenvolupament tasques comercials amb clients o 
bé de gestió amb proveïdors de transport. En el segon 
cas, el cicle et capacita per desenvolupar tasques rela-
cionades amb la gestió de mercaderies als magatzems 
(emmagatzematge, transport intern, agrupament de 
mercaderia, etc).

Inicialment em vaig interessar pel transport aeri però fa 
uns mesos vaig començar la meva estada de pràctiques 
a la Terminal Best, l’estació ferroportuària més gran d’Es-
panya. Concretament sóc a l’empresa Synergy, dedicada 
al transport ferroviari de mercaderies i he descobert que 
el món del transport ferroviari és apassionant.

A l’empresa, m’encarrego de contactar amb clients que 
desitgen enviar contenidors a l’estranger i em coordino 
amb el departament d’operacions que és l’equip que 
gestiona les càrregues dels trens. És una feina on cal 
treballar en equip i cal ser prou flexible per trobar solu-
cions als imprevistos que es presenten cada dia. El dia 
a dia és poc rutinari i et dona l’oportunitat de conèixer 
tot el procés del comerç internacional. 

L’anglès és imprescindible i és molt recomanable conti-
nuar formant-se ja que és un sector molt complex. En 
el meu cas, quan acabi, vull especialitzar-me en gestió 
duanera i m’agradaria seguir treballant en l’àmbit del 
transport ferroviari, un sector en plena expansió i més 
sostenible que el transport per carretera.” 

Raquel Vilanova Costa 
GS Transport i logística
Institut Joan Brossa

Professions portuàries

Itineraris possibles
CFGM Activitats Comercials // Batxillerat  CFGS Transport i logística  CFGS Comerç internacional // Grau universitari 

Sergi Carbajosa Val
GS Desenvolupament d’aplicacions web  
Perfil Bioinformàtica
Institut La Guineueta

“Quan vaig acabar el Batxillerat volia escollir uns 
estudis relacionats amb la informàtica i vaig sentir a 
parlar del CFGS d Desenvolupament d’aplicacions 
web - Perfil Bioinformàtica que està vinculat a l’anàlisi 
de dades del sector de la biologia. La bioinformàtica 
permet gestionar i analitzar dades que tenen simili-
tuds biològiques significatives i aplicar els resultats a 
estudis genòmics o al disseny de nous fàrmacs.

La idea d’apropar-me al món científic des de la infor-
màtica em va atreure i estic descobrint una informà-
tica molt aplicada, on s’incorporen coneixements de 
seqüències d’ADN, realització de gràfics a partir de 
la recerca de textos científics, creació de bases de 
dades de biologia, etc. 

És un cicle que recomano a qui tingui un perfil híbrid, 
entre tecnològic i científic, que gaudeixi amb la progra-
mació, la lògica i que sigui molt pacient i perseverant.

El cicle et dona l’oportunitat de fer pràctiques a l’es-
tranger. En el meu cas, aniré dos mesos a Holanda 
a fer una estada en una empresa d’informàtica on 
em relacionaré amb els companys en anglès, i ara 
estic inscrit al programa intensiu English Tools per a 
alumnat d’FP per millorar el meu anglès tècnic. 

Quan acabi, el cicle puc treballar com a desenvo-
lupador web però, de moment, el que m’atrau és el 
desenvolupament de bases de dades i la creació 
d’eines per analitzar dades científiques com per 
exemple, la comparació de seqüències de proteïnes. “

Sector: Informàtica

Itineraris possibles
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes // Batxillerat  CFGS DAW Bioinformàtica  Grau universitari 

“Quan vaig acabar el Batxillerat tecnològic vaig pensar 
que estudiar el CFGS de Ciberseguretat  podia ser una 
gran oportunitat laboral, perquè encara no hi ha gaires 
especialistes i, en canvi, sí que hi ha una gran demanda 
del mercat laboral.  

M’interessa perquè la ciberseguretat ajuda a tenir més 
controlat l’entorn digital de les persones en un món on 
tot gira al voltant de la tecnologia. 

Estic fent les pràctiques a l’empresa de supercompu-
tació HPCNow! 4h al dia i aprenc el dia a dia del món 
dels superordinadors. La informàtica m’apassiona i 
crec que les noies no s’haurien de deixar portar pels 
prejudicis i que si els agrada, doncs, que no s’ho pensin 
més i que, com jo, entrin en aquest sector laboral”.

Itineraris possibles
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 
// Batxillerat  CFGS Administració de 
sistemes (Ciberseguretat)  Grau universitari 

Maria José Benítez Báez
GS Administració de sistemes informàtics i 
xarxes, Perfil Ciberseguretat 
Institut Tecnològic de Barcelona (ITB)

Cicles relacionats
CFGM Sistemes microinformàtic i xarxes
CFGS Administració de sistemes perfil ciberseguretat
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Centres públics de referència
Escola del Treball
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut La Guineueta
Institut Joan d’Àustria
Institut Jaume Balmes
Institut Mare de Déu de la Mercè
Institut Pedralbes
Institut Poblenou
Institut Tecnològic de Barcelona

Cicles relacionats
CFGM Desenvolupament de 
pàgines web perfil bioinformàtica

Centres públics de 
referència
Institut La Guineueta

Cicles relacionats
CFGS Transport i Logística
CFGS Comerç internacional

Centres públics 
de referència
Institut Joan Brossa
Institut Lluïsa Cura
Institut Poblenou
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Itineraris possibles
CFGM Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques // Batxillerat  CFGS 
Electromedicina  Grau universitari 

Sector: Sanitat
Cristian Carrasquer Martínez
GS Laboratori Clínic i Biomèdic
Institut Bonanova

Mirta González, Maria Isabel Arias, 
Claudia Pérez,Omaima Gayat. 
GS Electromedicina Clínica
Institut Rambla Prim

“La Formació Professional m’ha 
permès especialitzar-me i aplicar 
els coneixements que havia après 
al grau universitari.”

“Quan vaig acabar el grau de Biologia Sanitària,  
vaig treballar durant uns anys  en una empresa 
que no era del sector. Més tard, vaig voler tornar 
a connectar amb el món de la biologia, perquè 
sempre m’havia atret treballar en un laboratori. 
És per això que vaig decidir començar el cicle de 
Laboratori Clínic i Biomèdic per especialitzar-me. 

A finals del primer curs ja vaig poder fer la meva 
primera estada de pràctiques en un laboratori on 
havia d’analitzar mostres clíniques de pacients 
per detectar possibles leucèmies. Això em va 
permetre aplicar coneixements de biologia mole-
cular, hematologia i anatomia patològica, i em va 
agradar comprovar que les pràctiques que fèiem 
a l’aula eren exactament les que es demanaven al 
laboratori de l’empresa de pràctiques.

Abans d’acabar el segon curs, faré 7 setmanes 
més de pràctiques en un laboratori de recerca i 
en funció de l’experiència, escolliré en quin camp 
vull treballar: si en la recerca o en el vessant clínic. 

Un dels aspectes que més valoro del cicle és la 
possibilitat de participar en reptes reals i treba-
llar per projectes. Estic en un equip on tenim el 
repte de fer una proposta per optimitzar la logís-
tica dels aparells de laboratori, per tal d’agilit-
zar-ne la disponibilitat. El fet de trobar solucions a 
problemes reals i parlar amb empreses del sector 
dona un valor afegit al que faig.”

“Quan vam acabar el Batxillerat, es vam adonar que 
no volíem seguir únicament en la via científica i que 
ens interessava aprofundir també en el vessant més 
tecnològic.  Vam descobrir que hi havia un CFGS 
d’Electromedicina clínica  que s’impartia per primera 
vegada a Barcelona. Ens va atreure la possibilitat 
d’estar en contacte alhora amb les dues especia-
litats que ens interessaven més –l’electrònica i la 
sanitària- i les expectatives professionals que aquest 
cicle ens proporciona com ara fer el manteniment 
dels quiròfans dels hospitals. Com a punts forts del 
cicle,  assenyalem que els estudis d’Electromedicina 
clínica  són eminentment pràctics.”

Itineraris possibles
CFGM Farmàcia //Batxillerat  CFGS Laboratori clínic i 
biomèdic  CFGS Anatomia Patològica//Grau universitari 

Itziar Pereira Gutiérrez
GM Carrosseria
Institut Mare de Déu de la Mercè

“La carrosseria em permet 
desenvolupar el meu jo més artístic”

“Des de ben petita he viscut el món de la mecànica 
perquè el meu pare és mecànic i un apassionat de les 
Harley Davidson. A mi, però, m’interessava el món de 
l’art. Investigant els cicles, vaig descobrir el de carros-
seria i vaig veure que podia aplicar el meu talent artístic 
a un procés manual com és el de la reparació d’ele-
ments mecànics. 

Evidentment hi ha una part de muntatge, de desmun-
tatge i de reparació de vehicles que exigeix ser molt 
meticulosa i organitzada, però també hi ha una part 
creativa, com quan fem aerografia on cal aplicar les 
tècniques de composició de color i tens marge per fer 
les teves creacions. M’agradaria poder treballar en un 
taller pintant peces per a vehicles i vull seguir estudiant 
per especialitzar-me en carrosseria, segurament fent el 
GS d’Electromecànica que té un perfil híbrid de mecà-
nica i carrosseria.”

Sector: Automoció i Mecatrònica

Itineraris possibles
ESO  CFGM Carrosseria  CFGS Automoció
PFI Auxiliar de reparació i muntatge de vehicles lleugers

Samuel Orlando Ortega Oliveros 
GS Mecatrònica
Institut Escola del Treball.

“Sempre m’ha agradat la robòtica i l’electrònica i després 
del Batxillerat em vaig decidir pel CFGS de Mecatrònica 
Industrial.

És un cicle molt complet i versàtil, i ho engloba tot: robòtica, 
electrònica, electricitat, mecànica i pneumàtica. 

Un mecatrònic s’encarrega de la gestió dels processos 
industrials, controlant i supervisant els aparells industrials 
perquè estiguin operatius en qualsevol moment. La meca-
trònica s’obre via en nous àmbits com el sanitari, on trobem 
robots d’alta precisió que es fan servir en operacions quirúr-
giques. 

Personalment, m’agradaria crear un robot capaç de fer 
treballs amb sensibilitat humana que permeti ajudar a 
millorar la vida de les persones. Quan acabi el cicle, seguiré 
estudiant un Grau en Enginyeria Mecatrònica”

Itineraris possibles
CFGM Manteniment electromecànic // Batxillerat  
CFGS Mecatrònica industrial  Grau Universitari

Cicles relacionats
CFGM Manteniment electromecànic
CFGS Mecatrònica Industrial

Centres públics de referència
Escola del Treball de Barcelona
Institut Anna Gironella de Mundet

Cicles relacionats
CFGM Carrosseria
CFGM Electromecànica de vehicles
CFGS Automoció

Centres públics de referència
Institut la Guineueta
Institut Mare de Déu de la Mercè

Cicles relacionats
CFGM Farmàcia
CFGS Laboratori clínic i biomèdic
CFGS Anatomia patològica

Centres públics de referència
Institut Bonanova
Institut La Guineueta
Institut Moisès Broggi

Cicles relacionats
CFGS Electromedicina clínica

Centres públics de referència
Institut Rambla Prim en 
col·laboració amb l’Institut 
Bonanova
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Tomàs Codina Cusó
CFAS Art tèxtil
EA Escola Massana

L’ART TÈXTIL és una síntesi d’ofici, 
d’art i de disseny. 

“Quan vaig acabar de fer Batxillerat artístic, em vaig 
adonar que la meva vocació estava dins l’àmbit de 
les arts.

M’interessa el CFAS d’Art Tèxtil perquè és un cicle 
molt creatiu que no ensenya a fer roba, però sí que 
et permet tenir uns grans coneixements sobre el 
món tèxtil en les seves diverses vessants. Coneixem 
les fibres i les tècniques que ens permeten crear 
qualsevol element que vulguem: quadres, tapissos, 
catifes, roba, complements o bosses.

Fem disseny per ordinador, serigrafia que ens permet 
estampar sobre tela els dissenys que imaginem o 
morfologia on podem transformar trossos de roba en 
quadres. A més a més,   aprenem la tècnica del teixit. 

Contemplo l’opció de seguir estudiant altres matèries 
relacionades amb el món de la moda i de la creació 
com ara patronatge.

M’agradaria ser sastre i tenir la meva pròpia línia de 
roba per a Skaters”.

Sector: Moda

Irene Díaz Álvarez 
GS Patronatge i Moda 
Institut Anna Gironella de Mundet

Aren Boada
CFAS Animació  
ESAD Deià

“Des de sempre m’ha apassionat el món de la confecció i 
el patronatge, segurament per influència de la meva àvia, 
que era modista. Això em va portar a iniciar-me en el món 
de la confecció, fent primer un GM de Confecció i Moda i 
després ja vaig fer el salt cap al GS de Patronatge i Moda. 

Aquest cicle m’ha permès veure tots els processos de 
producció de peces de vestir -des dels esbossos inicials 
fins a la selecció de teixit o l’ús d’una carta de colors. En 
aquest segon curs,  tenim el repte de fer l’estudi tècnic 
i el desenvolupament complet d‘una peça de vestir per 
a una col·lecció conjunta de tot l’alumnat del cicle que 
presentarem a final de curs en una desfilada. Has de ser 
molt detallista i organitzada, però també has de fer servir 
creativitat per buscar inspiració per a la col·lecció o per 
resoldre els problemes que poden sorgir en la confecció.

El curs passat vaig fer una estada Erasmus de dos mesos 
a Berlín en dues empreses diferents, una de disseny d’ar-
ticles de bany i una de marroquineria, que em va permetre 
especialitzar-me en materials que no havia treballat abans.

Aquest curs estic fent les pràctiques a l’empresa Nice 
Things on faig proves de qualitat de peces de roba a 
produir per a la col·lecció del 2021 i  que m’ha permès 
tenir un altre punt de vista més tècnic de la moda, el de la 
gestió de la qualitat.

Quan acabi el cicle, vull continuar estudiant i especialit-
zar-me en el disseny i confecció de moda d’home.”

“Els videojocs ensenyen a transmetre 
històries i a viure vides que no són la teva.”

“Després d’estudiar el batxillerat artístic, em vaig decidir a 
aprendre una de les meves grans passions: els videojocs. 

El cicle de Videojocs és molt creatiu i anima a desenvolupar 
el talent artístic i narratiu de cada estudiant. Ens ensenyen 
a explicar històries amb imatges. En el cas específic dels 
videojocs, el punt de vista és des del jo narratiu, perquè el 
jugador passa a ser un membre actiu més de la història i s’ha 
de posar en la pell del personatge que ha triat.

M’agrada molt el cicle perquè em permet explicar el que 
em passa pel cap a través de la imatge. A més, estic fent 
pràctiques en una empresa 3,5 hores al dia. Això em permet 
conèixer i seguir el ritme del món laboral.

Actualment, estic fent les il·lustracions d’una visual novel, una 
història interactiva que va avançant, cap a una o altra banda, 
en funció de les decisions que va prenent el jugador.

En aquest cicle és recomanable saber dibuixar i tenir moltes 
ganes d’aprendre perquè no es tracta de jugar, sinó de crear 
mons digitals amb la seva història particular.”

Itineraris possibles
CFAM Assistència al producte gràfic imprès  // Batxillerat  CFAS Animació  CFGS Desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital  // Grau universitari 

Ainoa Méndez
CFAS Gràfica Interactiva
EA Llotja

“He descobert que el disseny digital permet crear elements 
perquè siguin funcionals i permetin millorar el dia a dia de les 
persones.

Aquesta va ser una de les raons per les quals em vaig decidir 
a estudiar un CFAS de Gràfica interactiva.

Voldria que les persones entenguessin la tecnologia, no com una 
cosa difícil que solament està a l’abast d’uns pocs, sinó com un 
element més integrat a la vida que els permeti ser més autònoms. 

Vull innovar per ajudar a millorar els problemes quotidians, 
buscar en el disseny una  via com a servei a la comunitat”. 

Sector: indústria cultural i creativa

Itineraris possibles
CFAM Assistència al producte gràfic imprès  // 
Batxillerat  CFAS Gràfica Interactiva  CFGS 
Desenvolupament de pàgines web // Grau universitari 

Cicles relacionats
CFGM Confecció i moda
CFGS Patronatge i moda
CFAS Art tèxtil 
CFAS Estilisme d’indumentària
CFAS Estampacions i tintatges artístics

Centres públics 
de referència
Institut Anna 
Gironella de Mundet
EASD Llotja

Cicles relacionats
CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFAS Gràfica interactiva
CFAS Gràfica audiovisual

Centres públics 
de referència
EASD Deià
EASD Llotja
EA Massana

Itineraris possibles
CFGM Confecció i Moda  CFGS Patronatge i Moda // Batxillerat  Grau universitari // CFAS Art tèxtil

Consorci d’Educació de Barcelona    Postobligatoris Consorci d’Educació de Barcelona    Postobligatoris18 19



“La formació professional Dual ajuda 
a descobrir vocacions.”

“El món de l’economia i de  l’empresa sempre m’havia 
atret i després de fer l’ESO em vaig decidir a estudiar  
el GM de Gestió Administrativa. 

Per primera vegada m’agradaven totes les matèries 
que estudiava! Fins i tot la comptabilitat, que tothom 
trobava avorrida i jo la trobava fàcil i molt útil. 

Quan vaig acabar el primer curs vaig tenir l’oportunitat 
de començar a fer pràctiques en modalitat dual com 
a assistent administrativa al Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

La dual em va permetre combinar l’aprenentatge a 
l’institut i a l’empresa, de manera que anava tots els 
matins a treballar de dilluns a divendres i només anava 
3 tardes a l’institut ja que part del currículum l’aprens 
a l’empresa.

Recomanaria fer la dual perquè l’aprenentatge a l’em-
presa és molt intens, aprens de manera vivencial, fent 
servir l’observació i coneixes moltíssima gent. 

Després del GM he continuat estudiant i ara faig el 
primer curs del GS d’Administració i Finances i espero 
poder fer el segon curs en modalitat dual.”

Carla Gisela Callisaya Toro
GM Gestió Administrativa - Dual
Institut Rambla Prim

FP DUAL

Marwa El Jacoubi
GS d’Automoció
Institut Mare de Déu de la Mercè

“Després de fer dos cicles de grau mitjà relacionats amb 
la salut vaig voler fer un gir a la meva carrera i entrar al 
sector de l’automòbil. Sempre m’han agradat les motos, 
els cotxes i dissenyar. És així com em vaig decidir pel 
CFGS d’Automoció on he après tots els processos de 
manteniment d’un vehicle, des del manteniment de circuits 
elèctrics a la diagnosi d’avaries de motor.

Ara estic fent les pràctiques en dual a VIS Serveis, fent 
manteniment de vehicles industrials per TMB. Crec que 
és la millor manera d’aprendre perquè tens un tutor per a 
tu de qui aprens un munt i sempre a partir de problemes 
reals, amb vehicles de veritat!

El curs vinent m’agradaria continuar estudiant Enginyeria 
de l’Automoció a la universitat.

En un futur, m’agradaria treballar en un lloc de disseny de 
vehicles. M’imagino creant dispositius que facin una vida 
millor per a les persones i els facilitin la mobilitat.”Cicles relacionats

CFGM Gestió administrativa
CFGM Gestió administrativa perfil àmbit jurídic
CFGM Gestió administrativa perfil àmbit sanitari
CFGS Administració i finances
CFGS Administració i finances perfil gestor 
d’assegurances
CFGS Documentació i administració sanitària

Centres públics 
de referència
Escola del Treball de Barcelona
Institut Bonanova
Institut La Guineueta
Institut Lluïsa Cura
Institut Poblenou
Institut Rambla Prim
Institut Vall d’Hebrón

Cicles relacionats
CFGM Carrosseria
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció

Centres públics 
de referència
Institut La Guineueta
Institut Mare de Déu de la Mercè

Itineraris possibles
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils // 
Batxillerat  CFGS Automoció  Grau universitari

Itineraris possibles
ESO/PFI Activitats d’oficina  CFGM Gestió Administrativa 

 CFGS Administració i finances

FP DUAL
Formació Professional 

en contacte directe amb les empreses

Aprenentatge actiu a l’empresa i a l’institut

Aprenentatge 
a l’institut

Aprenentatge 
a l’empresa

60%40%

Aprens a l’empresa en
situacions reals

Millores la teva orientació 
professional

Obtens experiència
professional

s’insereix laboralment
quan es gradua 

Formes part d’un equip
a l’empresa

Obtens una beca/contracte
amb remuneració

Què t’aporta fer un cicle en FP Dual?

Situació laboral i formativa 
de les persones graduades en FP DUAL

Busquen feinaTreballen i estudienTreballenContinuen estudiant
5,9% 48,7% 19,9% 25,5% 

Llança’t a l’FP DUAL!
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Mouad Cheikh M’Hand
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
Empresa: Companyia General Càrnia

“Vaig demanar de fer aquest PFI el curs 
passat, perquè un amic meu me’n va 
parlar molt bé.

Quan la professora responsable em va entrevistar, em 
va dir que era un ensenyament on es passava fred –es 
treballa en càmeres frigorífiques-, s’havia de ser molt 
puntual i es controlava molt estrictament l’assistència.

A més, em va informar que és un sector molt dur i que 
no té empreses establertes a Barcelona. Tot i això, vaig 
decidir apuntar-m’hi.

Em va agradar molt que l’ensenyament fos d’un sol curs, 
i que la distribució es fes en dues grans parts: una de 
general –comuna a tots els PFI, amb estratègies gene-
rals comunicatives, socials, matemàtiques i empresa-; i 

una part de més específica en què s’aprèn els aspectes 
més específics del PFI com tallar carn i que inclou fer 
pràctiques a l’empresa. 

Mentre a l’escola aprenem l’ofici de la carn, a l’empresa 
aprenem l’aspecte més tecnificat del sector carni perquè 
treballem amb aparells industrials, tallem i envasem carn 
per a cadenes de supermercats.

Estic molt content d’haver estudiat aquest PFI. Un cop 
acabat de seguida vaig trobar feina i ara estic treballant 
8 hores a la Companyia General Càrnia. Més endavant, 
és possible que continuï estudiant. ”

FP DUAL

Itineraris possibles
ESO sense graduar  PFI Auxiliar sector carni   CFGM 
Indústries alimentàries

Cicles relacionats
CFGM Cuina i restauració
CFGM Indústries alimentàries

Centre de referència:
Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Barcelona

Victor Gallegos
Institut Salvador Seguí
Empresa: Codec

“He començat una estada Dual a la 
Fundació Cares que ofereix llocs de 
treball a persones amb discapacitat en 
col·laboració amb Codec, una empresa 
d’inserció que  treballa amb persones en 
risc d’exclusió social.”  

“La meva funció concreta és fer seguiment dels treballa-
dors, ajudar-los en tot el que els cal i fer els plans indivi-
dualitzats.

L’opció de la modalitat dual m’ha permès començar a 
guanyar experiència en el món laboral i a aprendre d’una 
manera molt pràctica. Fent el cicle he descobert un sector 
molt ampli: pots treballar en empreses privades, públiques 
i fundacions i la tasca principal és coordinar activitats d’in-
tegració social.

Quan acabi el cicle tinc intenció de continuar estudiant 
el Grau d’Educació Social però si trobo una feina rela-
cionada amb el que he estudiat continuaria la carrera a 
distància.”

Itineraris possibles
CFGM Atenció a persones en situació de dependència  
CFGS Integració Social // Batxillerat  Grau universitari

cicles relacionats:
CFGS Animació sociocultural i turística

Centres de referència
Institut Ferran Tallada
Institut Miquel Tarradell
Institut Salvador Seguí

· Llengua Catalana
· Llengua Castellana
· Llengua Anglesa
· Llengua Francesa
· COMPETIC – Competència Digital
· CAM – Curs específic d’accés als Cicles  
  Formatius de Grau Mitjà
· GESO  - Graduat en educació 
  secundària obligatòria
· Preparació per a les proves d’accés a 
  Grau Mitjà
· Preparació  per a les proves d’accés a 
  Grau Superior
· Preparació per a les proves d’accés
  Universitat més grans de  25 anys

Barceloneta
Barri Gòtic
Francesc Layret
Manuel Sacristán
Maria Rúbies
Palau de mar
Can Batlló
Pere Calders
Sants-Sant Ramon de Penyafort
Les Corts
Rius i Taulet
El Carmel
Torrent d’en Melis
Canyelles
Ciutat Meridiana
Freire
Madrid
Prosperitat
Bon Pastor
Pegaso
Trinitat Vella
El Clot
La Verneda
Montserrat Roig
La Pau 

Centres de Formació
d’Adults

25 centres de 
Formació d’adults 

Escoles Oficials 
d’Idiomes

· Alemany
· Anglès
· Àrab
· Català
· Coreà
· Espanyol
· Èuscar
· Francès

· Grec
· Italià
· Japonès
· Neerlandès
· Portuguès
· Rus 
· Xinès

6 Escoles Oficials d’Idiomes
I a més dels cursos oficials...

Certificacions de nivell A2, B1, B2, C1, C2
Cursos monogràfics  
(economia, medicina, literatura…)
Cursos per preparar els exàmens oficials
Cursos intensius d’estiu
Cursos semipresencials i 100% en línia
Grups de conversa
Clubs de lectura, de sèries i de cinema

BARCELONA – DRASSANES
GUINARDÓ
LA PAU
SANT GERVASI
SANTS
VALL D’HEBRON

Aprenentatge al llarg de la vida
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Ins. Joan Salvat i Papasseit
Ins. Milà I Fontanals
Ins. Pau Claris
Ins. Verdaguer
Ins. Ernest Lluch
Ins. Fort Pius
Ins Poeta Maragall
Ins. Viladomat 
Ins. Consell de Cent
Ins. Emperador Carles
Ins. Joan Coromines
Ins. Lluís Domènech i Montaner
Ins. Lluís Vives
Ins. Montjuïc
Ins. XXV Olimpíada
Ins. Les Corts
Ins-Esc. Costa i Llobera
Ins. Menéndez y Pelayo
Ins. Montserrat
Ins. Josep Serrat I Bonastre
Ins. La Sedeta
Ins. Montserrat Roig 
Ins. Vila de Gràcia
Ins. Francisco de Goya
Ins. Narcís Monturiol
Ins. Josep Pla
Ins. Manuel Carrasco i Formiguera
Ins. Teresa Pàmies
Ins. Barcelona Congrés
Ins. Galileo Galilei
Ins. Pablo R. Picasso
Ins. Sant Andreu
Ins. Valldemossa
Ins. Dr. Puigvert
Ins. Joan Fuster
Ins. L’Alzina 
Ins. Príncep de Viana
Ins. Barri Besòs
Ins. Bernat Metge
Ins. Front Marítim
Ins. Icària
Ins. Infanta Isabel d’Aragó 
Ins. Juan Manuel Zafra
Ins. Maria Espinalt 
Ins. Quatre Cantons
Ins. Salvador Espriu

CFA Barceloneta
CFA Barri Gòtic
CFA Francesc Layret
CFA Manuel Sacristán
CFA Maria Rúbies
CFA Palau de Mar
CFA Can Batlló
CFA Pere Calders
CFA Sants/ Sant Ramon de Penyafort
CFA Les Corts
CFA Rius i Taulet
CFA El Carmel
CFA Torrent d’en Melis
CFA Canyelles
AFA Ciutat Meridiana
CFA Freire
CFA Madrid
CFA Prosperitat
CFA Bon Pastor 
CFA Pegaso
CFA Trinitat Vella
CFA El Clot
CFA La Verneda
CFA Montserrat Roig
AFA La Pau

IESA Institut del Teatre 
IE Oriol Martorell 

EOI Barcelona Drassanes I
EOI Vall d’Hebron II
EOI Sant Gervasi III
EOI La Pau IV
EOI Sants V
EOI Guinardó VI

Ins. Miquel Tarradell
Ins. Jaume Balmes
Ins. Escola del Treball
Ins. Pedralbes
Ins. Anna Gironella de Mundet
Ins. Ferran Tallada
Ins. Joan Brossa
Ins. Vall d’Hebron
Ins. Flos i Calcat
Ins. La Guineueta
Ins. Joan d’Àustria
Ins. Moisès Broggi

Ins. Bonanova
Ins. Lluïsa Cura
Ins. Narcís Monturiol 
Ins. De Nàutica de BCN
Ins. Mare de Déu de la Mercè
Ins. Escola de Mitjans Audiovisuals
Ins. De l’Esport de BCN
Ins. Escola Hoteleria i Turisme BCN
Ins. Tecnològic de BCN
Ins. Rubió i Tudurí 
Ins. Poblenou
Ins. Salvador Seguí 
Ins. Rambla Prim

EA Massana
EA La Industrial
ESAD Deià                    
EASD Llotja 
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Centres de Batxillerat Centres de 
Formació d’Adults

Centres Integrats

Escoles Oficials
d’Idiomes

Centres de Batxillerat i de
Formació Professional

Centres de Formació
Professional 

Escoles d’Art

Servei d’Orientació:
PLA JOVE

Construeix el 
teu itinerari de futur

Si tens entre 16 i 21 anys, 
el Pla Jove t’aconsella i respon a les 

teves preguntes o dubtes sobre 
orientació, els àmbits de formació i de 

les professions que t’agraden. 

T’assessorem i t’orientem en la 
descoberta de les teves passions i del 
teu talent.
T’ajudem a trobar la teva vocació. 
Et donem suport personalitzat.
T’acompanyem en el procés de 
preinscripció i matrícula.
Fem el seguiment del teu itinerari durant 
el primer curs.

QUÈ FEM?

ON ENS POTS 
TROBAR?

T’orienta | T’assessora | T’acompanya

Centres d’ensenyaments  
postobligatoris de Barcelona
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Mapa de centres 
d’ensenyaments 
postobligatoris
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Maig 2020

Des del Consorci d’Educació de Barcelona 
ens hem marcat un objectiu per a la propera 
dècada: universalitzar la formació per a tots 
i totes les joves després de l’educació obli-
gatòria.

És a dir, fer més properes, diverses i atracti-
ves les opcions formatives després de l’ESO 
i reduir al màxim l’abandonament escolar 
prematur. Perquè una ciutat que dona opor-
tunitats formatives per a cada jove s’assegu-
ra la cohesió social i el creixement cultural i 
econòmic de tothom.

I com ho farem? La xarxa de professionals i 
centres de la ciutat avancem en quatre eixos:

Liderar la innovació pedagògica a tota  
l’oferta d’estudis
Impulsar l’excel·lència educativa
Fomentar les vocacions i oportunitats pro 
fessionals
Promoure la igualtat d’oportunitats amb 
recursos i acompanyament

Des de l’Àrea d’Ensenyaments Postobligato-
ris del Consorci d’Educació gestionem l’ofer-
ta educativa vinculada als BATXILLERATS, 
FP, ARTÍSTICS, ESPORTIUS, EOI i ADULTS, 
i acompanyem i orientem els i les joves en 
les transicions entre les diverses etapes for-
matives i en l’ensenyament al llarg de la vida.

A la revista POSTOBLIGATORIS us oferim 
una mostra significativa dels ensenyaments 
que s’estan impartint actualment en alguns 
dels sectors més dinàmics de la ciutat –in-
dústria, sanitat, oci i cultura– que determina-
ran el futur professional de molts joves.
En aquest sentit, cal remarcar la importàn-
cia del Port de Barcelona com a sector es-
tratègic de la ciutat de Barcelona, un motor 

econòmic que pot donar oportunitats de for-
mació i laborals a molts i moltes joves i que 
encara no és prou conegut per la ciutadania. 
Per això en aquest exemplar hi dediquem les 
pàgines centrals.

Inspira’t i  
descobreix-te amb el 
testimoni de joves que 
han trobat la seva  
vocació professional
També remarquem l’empenta i el valor afe-
git que la DUAL –que alterna la formació a 
l’empresa i al centre – està significant en els 
ensenyaments d’FP. 

Els centres i les empreses s’hi estan compro-
metent i ara cal fer-la més visible entre els i 
les joves i les seves famílies.

La revista vol ser un referent de descoberta i 
de suport. El testimoni de joves de procedèn-
cia acadèmica molt diversa que han trobat la 
seva vocació professional pot inspirar altres 
a trobar el seu itinerari formatiu i laboral i, so-
bretot, a animar-los a continuar formant-se 
durant tota la seva vida.

El projecte PORT VETHUB està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de la revista Postobligatoris és 
responsabilitat exclusiva del Consorci d’Educació de Barcelona i ni la Comissió Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE) són responsables de l’ús que es pugui fer de la informació que es difon en aquest exemplar.

Enllaç al calendari de preinscripcions:
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