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Tipus d’Ensenyaments Professionals que donen 
resposta a les empreses
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□ Formació Professional
□ Ensenyaments Artístics

Arts Plàstiques i Disseny
Teatre
Circ
Dansa
Música

□ Ensenyaments Esportius
□ Programes de Formació i Inserció i FP Bàsica
□ Itineraris formatius específics (IFE)



La Formació Professional
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Quants títols d’FP es poden estudiar?

o L’FP es divideix en 26 famílies professionals,
les quals tenen cadascuna títols de grau mitjà i de grau superior.

o El curs 2020-2021 es podran estudiar:
52 Cicles formatius de grau mitjà
85 Cicles formatius de grau superior
37 adaptacions de diferents cicles formatius
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Famílies professionals
Títols LOE

Activitats físiques i esportives Indústries alimentàries

Administració i gestió Indústries extractives

Agrària Informàtica i comunicacions
Arts gràfiques Instal·lació i manteniment

Comerç i màrqueting Maritimopesquera

Edificació i obra civil Química

Electricitat i electrònica Sanitat

Energia i aigua Seguretat i medi ambient
Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat

Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles

Imatge personal

Imatge i so
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http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/actifsesportives/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/indalimentaries/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/admingestio/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/indextractives/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/agraria/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicacions/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/artsgrafiques/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/instmanteniment/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/comermarqueting/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/maritpesquera/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/edifobracivil/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/quimica/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/electr/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/sanitat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/eneraigua/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/segumediambient/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/fabmecanica/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/servsocioculturals/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/fustmobsuro/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/textconfpell/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/hotelturisme/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/transmantvehicles/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/imatgepersonal/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/imatgeso/


Quines assignatures s’estudien? 
En FP les assignatures s’anomenen mòduls
Tipus de mòduls:
q mòduls professionals associats a una o més unitats de competència
q mòduls professionals de suport (formació de base de cada títol)
q mòduls professionals transversals a tots el títols :

q Formació i orientació laboral (FOL) (GM/GS)
q Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) (GM/GS)
q Mòdul professional d’anglès tècnic (GM)

q mòdul professional de síntesi en CFGM i
q mòdul professional de projecte en CFGS
q mòdul professional d’idioma i utilització de la llengua anglesa com a

metodologia de treball
q mòdul professional d’FCT : 350-400 h.

6



Què és la Formació professional dual?

L’alumne rep part de la formació

q en el centre de formació professional
q mitjançant les activitats formatives i productives en

l’empresa

S’acorda amb un conveni entre el centre i l’empresa.

Centre i empresa designen els tutors/es que fan el seguiment
de l’alumnat aprenent, i que coordinen i avaluen les activitats
que realitzen en cadascun dels dos àmbits.
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Com es pot obtenir un títol d’FP?

Una persona pot obtenir un títol de formació professional (LOGSE 
o LOE) de les següents maneres:

▪ presencial en els centres educatius

▪ semipresencial en els centres educatius

▪ a distància, en l'IOC o altres centres autoritzat

▪ mitjançant les proves d'obtenció del títol de tècnic/a i de 
tècnic/a superior

▪ formació professional dual
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/semipresencial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/distancia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Pruebas-para-la-obtencion-de-titulos-de-formacion-profesional
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


Inserció laboral 2019 per famílies professionals

o indústries extractives (95,24 %),
o sanitat (62,24 %) 
o fabricació mecànica (61,90 %)
o instal·lació i manteniment (55,37 %) 
o hoteleria i turisme (52,05 %). 

o En el cas dels graduats que han cursat FP dual, la inserció laboral en 
el grau mitjà és del 57,9% i en el grau superior del 73,83%.

o Enllaç d’interés: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-
laboral/
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Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/


Requisits d’accés als cicles formatius de grau mitjà
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits
següents:

q tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
q haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
q tenir el títol de tècnic de formació professional o de tècnic auxiliar,
q haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
q tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
q haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
q haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional

inicial (PQPI),
q tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,
q tenir el títol de formació professional bàsica,

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar
una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què
es fa la prova (Si s’ha superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8
quedem exempts de fer la prova i accedeixen un cop inscrits a la mateixa).
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gm_fp/


Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits
següents:
□tenir el títol de batxillerat,
□tenir el títol de tècnic especialista (FP2), tècnic superior en formació professional
o equivalent,
□haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental,
□haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
□tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
□haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
□tenir el títol de tècnic de formació professional. No tenen accés els que tenen el
títol de tècnic d’esports ni els tècnics d’arts plàstiques i disseny

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar
una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any
en què es fa la prova.
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_fp/


Quina distribució i prioritat hi ha en l’adjudicació de 
places en els Cicles Formatius de Grau Mitjà?

q 60% places pels alumnes que provenen de l’ESO (ordenats per nota)

q 20% places pels alumnes que hagin superat els mòduls obligatoris
d’un PQPI o que provenen de la Formació Professional Bàsica
(ordenats per nota)

q 20% places pels alumnes que provenen de la prova d’accés (també
els exempts per tenir una qualificació igual o superior al 8 en un PFI)
o del curs de formació específic per a l’accés (ordenats per nota)
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/


Quina distribució i prioritat hi ha en l’adjudicació de 
places en els Cicles Formatius de Grau Superior?

q 60% places pels alumnes que provenen del batxillerat

q 20% places pels alumnes amb títol de tècnic de formació professional,
amb prioritat per aquells alumnes que han cursat el Curs de Formació
Específic d’Accés a CFGS i el Curs de Preparació per a la Proves
d’Accés

q 20% places pels alumnes que provenen de la prova d’accés
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/


Prioritat en l’accés als CFGS per la via de títol de 
tècnic de formació professional
Del 20% de les places reservades pels alumnes que acrediten un títol de
tècnic de formació professional, es prioritzarà:
1r. Alumnes procedents de la mateixa família professional del títol de
tècnic/a amb opció prioritària del CAS o el curs de preparació per a la
incorporació a CFGS
2n. Una altra família del títol de tècnic/a amb opció prioritària
3r. La mateixa família del títol de tècnic/a sense opció prioritària
4t. Una altra família del títol de tècnic/a sense opció prioritària
5è. Alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el
curs de preparació per a les proves d’accés
6è. Alumnes amb el títol de tècnic i procedeixen d’una família professional
AFÍ (blocs)
7è. Alumnes amb el títol de tècnic i procedeixen d’una família professional
NO AFÍ (blocs)
Un cop feta la prioritat s’ordenen per nota del cicle formatiu de grau mitjà
(no del curs)
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-curs-acces/


Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny
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Ensenyament d’Arts Plàstiques i Disseny

Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i 
disseny capaciten per diverses professions
relacionades amb el disseny, les arts aplicades i els 
oficis artístics; permeten l'accés a l'ocupació i la 
participació activa en la vida social, cultural i 
econòmica.

16



Estructura

q S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau
superior.

q Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, 
repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes
hores es destina a la formació en un centre educatiu
i una altra, a la pràctica en centres de treball.

q Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el 
títol de tècnic i amb la superació d'un de grau
superior, el de tècnic superior d'arts plàstiques i 
disseny en l'especialitat corresponent.
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Famílies Professionals

❏ Art floral

❏ Arts aplicades a la indumentària

❏ Arts aplicades al llibre

❏ Arts aplicades al mur

❏ Ceràmica artística

❏ Comunicació gràfica i audiovisual

❏ Disseny d'interiors

❏ Disseny industrial

❏ Escultura

❏ Esmalts artístics

❏ Joieria d'art

❏ Tèxtils artistícs
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http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/floral/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/llibre/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/mur/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/ceramica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/interiors/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/industrial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/escultura/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/esmalts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/joieria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/joieria/


Accés a GM
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits
següents: 

❏ tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la 
mateixa família o d'ensenyaments equivalents;

❏ haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics. 
Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova
d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys
l'any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:
❏ es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les 

titulacions equivalents (consultar el web del Departament d’Ensenyament)
❏ s'ha superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà; 

❏ s'ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota 
igual o superior a 8.

Mitjançant una adaptació del currículum de l’assignatura de VIP a l’ESO, és pot convalidar també la part
específica de la prova.

19

http://ensenyament.gencat.cat/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/requisits/apd-gm-equivalencies.pdf


Accés a GS
Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels
requisits següents:
❏ tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
❏ tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts

plàstiques, imatge i disseny;
❏ tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
❏ tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent

(consultar el web del Departament d’Ensenyament)  a una d'arts plàstiques i disseny
de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés
(part específica i part comuna). Per fer-la cal:
❏ tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
❏ tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau

mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família 
equivalent.(consultar el web del Departament d’Ensenyament)

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de 
les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau
superior.
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/requisits-participacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/requisits-participacio/
http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/.content/home/serveis_tramits/proves/proves_acces/prova_acces_gs_arts_plastiques_disseny/requisits_de_participacio/apd_gs_equivalencies.pdf


Ensenyaments Esportius

21



Famílies Professionals

❏ Atletisme
❏ Basquetbol
❏ Busseig esportiu
❏ Esgrima
❏ Espeleologia
❏ Esports d'hivern
❏ Esports de muntanya i escalada
❏ Futbol i futbol sala
❏ Handbol
❏ Hípica
❏ Judo i defensa personal
❏ Piragüisme
❏ Salvament i socorrisme
❏ Vela
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/atletisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/basquet/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/busseig/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/esgrima/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/espeleologia/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/hivern/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/muntanya-escalada/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/futbol/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/handbol/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/hipica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/judo/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/piraguisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/salvament-socorrisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles-graus/gm/vela/


Ensenyaments Esportius

q La formació dels tècnics d'esports, que tradicionalment havien impartit
les federacions esportives i l'Escola Catalana de l'Esport, està
actualment en un procés de canvi pel que fa a l'estructura, la durada, 
els requisits d'accés i les característiques dels centre i del professorat. 

q Aquest canvi implica la consideració com a ensenyaments de règim
especial que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica
d'esports i tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada.

q La validesa d'aquestes titulacions, que tenen un caràcter acadèmic i 
professional i validesa a tot l'Estat, correspon ara al Departament
d’Ensenyament , que actualment treballa en el contingut dels títols i 
en el desenvolupament normatiu.
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Nivells

Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de 
tècnics d'esport i tècnics superior d'esport proporcionen la formació
necessària per adquirir la competència professional característica de cada 
títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria
esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'ordenen en dos graus: el mitjà i el superior. 

El grau mitjà compren dos nivells:

❏ el primer nivell porta a l'obtenció del certificat de primer nivell

❏ el segon nivell condueix a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica
d'esport en l'especialitat cursada. 

El grau superior condueix a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior 
d'esport en l'especialitat cursada. 
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Estructura

Els continguts que s'imparteixen en aquests ensenyaments s'organitzen en crèdits
teoricopràctics de durada variable. Els diferents crèdits de cada nivell o grau
s'agrupen en els següents blocs: 

Bloc comú: Està format per crèdits de tipus transversal a qualsevol modalitat
esportiva, que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries
per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat. 

Bloc complementari: Està format també per crèdits transversals a totes les 
modalitats, relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos 
tecnològics de l'àmbit de l'esport. 

Bloc específic: Aquest agrupa els crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. 

Bloc de formació pràctica: Aquest es realitza en centres on es puguin aplicar els
coneixements i les destreses adquirides en la formació del nivell corresponent.
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Accés

❏ Per accedir al grau mitjà d'aquests ensenyaments cal estar en 
possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria
o equivalent a efectes acadèmics, i superar la prova d'accés de 
caràcter específic.

❏ Per accedir al grau superior cal complir els tres requisits següents:
Ø tenir el títol de tècnic en futbol, i
Ø acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol de 

tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a entrenador o entrenadora 
titular d’equips de futbol que participin com a mínim durant una 
temporada en les categories següents: tercera divisió, regional 
preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les 
categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí, i

Ø tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les 
persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova 
general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la 
prova).
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-esportius/


ACCÉS  A GRAU SUPERIOR D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
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Els PFI i la FPB, una opció de continuïtat
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Programes d’FP per alumnes que no obtenen l’ ESO
o PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren 
un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que 
han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el 
sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI 
és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema 
educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball.
Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals.

o FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
La Formació Professional Básica tenen una durada de 2 anys
académics i estan pensats a joves entre 15 i 17 anys que no han finalizat
l’ ESO i volen continuar la seva formació cap un camp de la Formació
Professional. 
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Programes d’FP per alumnes que no obtenen l’ ESO

PFI: Programes de Formació i Inserció Formació Professional Bàsica
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ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)
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Descripció
q Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals

adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que 
inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a 
una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben
en disposició de seguir la formació professional ordinària.

§ És un requisit comptar amb el dictamen d'escolarització o informe de 
reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’EAP durant 
l'educació obligatòria.

q Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen
continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el 
desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva
finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i 
assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a 
la vida adulta i la inclusió social i laboral.
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Estructura dels itineraris formatius específics (IFE)

S’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls específics:
Mòduls comuns
q Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de 

les competències personals i socials que faciliten el desenvolupament
dels joves com a ciutadans de ple dret.

q Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat
laboral.

Mòduls específics
q Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències

professionals; un d’aquests és el de formació en centres de treball.
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Accés als itineraris formatius (IFE)

o Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les 

necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en 

educació secundària obligatòria però no puguin accedir als

ensenyaments de formació professional ordinaris.
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ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)

o Auxiliar en Cura d'Animals i Espais Verds

o Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic

o Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives
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http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/cura-animals/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/vendes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/manteniment-inst-esportives/


Altres recursos dels centres d’Educació Especial 
PFI

o NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
o CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT JORDI/DIPUTACIÓ DE 

TARRAGONA

q AUXILIAR DE CUINA

q AUXILIAR EN MUNTATGES D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES 
EN EDIFICIS

o CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL VERGE DE LA 
CINTA/FUNDACIÓ MERCÈ PLA 

q AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I CÀTERING
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On es pot obtenir més informació

o web Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
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