Què puc fer en acabar l'ESO?
(amb títol o sense)

Què pots fer quan acabis l'ESO?
Títol de graduat en ESO
SÍ

NO

Vols continuar estudiant o començar a treballar?

Estudiar

Batxillerat
Cicle formatiu
Taller de formació
ocupacional per començar a
aprendre i tastar una
professió que t'interessi.

Treballar

T’has d’informar de
quines eines i mitjans
tens a l'abast.

Opcions a l'acabar l'ESO
AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Batxillerat

CFGM

SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

RECERCA
FEINA

PFI

FP DUAL

RECERCA
FEINA

Opcions a l'acabar l'ESO
AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Batxillerat

⮚ Post obligatori.
⮚ Es distribueix en dos cursos acadèmics.
⮚ Cada modalitat s’organitza de manera flexible i, si cal, en
vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot
oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord
amb les seves perspectives i interessos de formació.
❑

Modalitats:

• Artístic
• Científic-tecnològic
• Humanístic i social

AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

BATXILLERAT ARTÍSTIC
Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus)
Puigcerver (Reus) (concertat)
Institut Jaume I (Salou)
Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona)
Institut Pons d’Icart (Tarragona)
Vedruna Sagrat Cor (Tarragona) (privat)
Institut Narcís Oller (Valls)
Institut Dertosa (Tortosa)

AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Objectius

CFGM

⮚ Capacitar per a l'exercici qualificat de diverses professions.
⮚ Proporcionar la formació necessària per adquirir la competència
professional i el coneixement propi de cada sector.

Característiques
⮚ S'organitza per famílies professionals.
⮚ La seva superació proporciona el títol de tècnic.
⮚ Continuïtat: CFGS

❑Més informació a la web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/index.html

AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN CFGM

Objectius

CFGS
⮚ Capacitar per a l'exercici qualificat de diverses professions.
⮚ Assumir responsabilitats de coordinació i de programació d’una
professió determinada.
⮚ Planificar el treball de les persones.
⮚ Fer les corresponents verificacions i valoracions.

Característiques
⮚ La titulació oficial obtinguda és la de Tècnic o Tècnica
Superior de la professió corresponent.
⮚ S'organitza per famílies professionals.

• Més informació a la web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gs/

Formació professional dual
La formació professional dual és una modalitat de
l'FP en què l'estudiant també esdevé aprenent, de
manera que combina la formació en el centre
educatiu amb l'activitat en una empresa. Durant
l'estada formativa l'alumne porta a terme tasques
acordades entre l'empresa i el centre educatiu.
Podeu localitzar els centres que ofereixen formació
dual a l'aplicació següent:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex
/f?p=2013003:1::::::

Què pots fer si no has aprovat l'ESO?
SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Tens ganes de continuar aprenent coses?
✔Pots preparar-te per a superar unes proves que et permetran
accedir als cicles formatius o als ensenyaments artístics i
d'esports.
✔Pots acollir-te a un programa de qualificació professional inicial
(PFI).

SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Què pots fer si no has aprovat l'ESO?
Proves per accedir als cicles formatius,
ensenyaments artístics i d'esports
Aquestes proves es convoquen anualment i t'hi pots inscriure per Internet. Si
les superes i et vols matricular en un cicle formatiu, podràs fer la preinscripció
en el termini establert al centre on el vulguis cursar.
Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2020).
Calendari inscripcions
Hi ha mostres de proves a la web del gencat

Programes de formació i inserció (PFI)
Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i
no n'han obtingut la titulació. N'hi ha de relacionats amb la indústria,
l'agricultura, l'artesania, el comerç, el turisme, l'electricitat, el transport, les
comunicacions i els serveis. Et preparen per a la vida laboral o per continuar
els estudis de formació professional.
PFI centres

SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

Què pots fer si no has aprovat l'ESO?
•

Formació ocupacional

Els cursos de formació ocupacional et donen coneixements bàsics per
fer feines i oficis amb gran demanda de personal en diversos sectors.
Tenen una durada i un contingut variables. Per accedir a aquests
cursos, cal estar en situació d'atur.
▫ Cercador Cursos SOC
Pots cercar formació ocupacional presencial, e-formació (en línia) i
formació contínua, adreçada prioritàriament a persones treballadores.

Ocupació Juvenil: orientació, assessorament i acompanyament
a nivell laboral; des de la recerca de feina, fins interpretar una
nòmina (per posar un exemple); qualsevol cosa que els sigui de
dubte sempre que estigui relacionat en l’àmbit laboral. Es
procura que el jove que ha abandonat els estudis reglats retorni
sempre que sigui possible o orientar cap a formacions no
reglades.

Incorporació al mon del treball
Si vols començar a treballar pots fer recerca de feina en
moltes de les webs que hi ha a Internet.
Has de preparar-te per fer el teu currículum, la carta de
presentació, entrevista de treballs, etc.

Preinscripció del curs 2020-2021
•

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
Cicles de grau mitjà d’ FP i d'arts plàstiques i disseny del 2 al 8 de juny
Cicles de grau superior d’ FP i d’arts plàstiques i disseny del 10 al 17 de juny
Com a prevenció davant del coronavirus es promou la
preinscripció telemàtica a través del portal
preinscripció.gencat.cat
(omplir formulari telemàtic i enviar documentació escanejada o
fotografiada)

I si necessiteu qualsevol ampliació sobre
aquest tema, em podeu trobar:
Contacte per atencions individualitzades:

❖ Per email: sandrapsico81@gmail.com

