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I després de 4t d’ESO?

BAT CFGM
CFGS

ACCÉS ALS GRAUS 
UNIVERSITARIS

Comencen a escollir que volen “ser” i buscar la seva pròpia identitat
(i es segueix fent tota la vida)



La FP son els estudis que capaciten per a l'exercici 
qualificat de diverses professions i proporciona la 
formació necessària per adquirir la competència 
professional i el coneixement propis de cada 
sector.

● S'organitza en grau mitjà i de grau superior.
● Els cicles s'agrupen en famílies professionals 
● N'hi ha de 2.000 h (2 anys) i 1.400 h (1 any). 
● Una part d'aquestes hores es destina a la 

formació en un centre educatiu i una altra part 
a la formació pràctica en centres de treball. 

● Amb la superació d'un cicle formatiu de grau 
mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació 
d'un de grau superior, el de tècnic superior. 

● DESDE CFGM HI HA CONTINUITAT 
FORMATIVA A GRAU UNIVERSITARI SI 
L’ESTUDIANT O VOL

La formació professional o  FP (o cicles formatius)

+ Ensenyament esportius i cicles d’arts plàstiques i disseny 



CFGM: FAMÍLIES PROFESSIONALS

Cada família professional pot tenir un o més cicles 
formatius.

Per exemple, en el cas de la 
família professional 
“Sanitat”, trobem 3 cicles 
formatius de Grau mitjà



CFGM: FAMÍLIES PROFESSIONALS

Cada família professional pot tenir un o més cicles formatius.

Per exemple, en el cas de la 
família professional 
“Sanitat”, trobem 3 cicles 
formatius de Grau mitjà

En canvi de superiors en 
trobem 12!
L’accés a superior es pot fer 
des Batxillerat o desde CFGM



Formació professional 
● Estudis més pràctics i molt 

específics d'una professió 
concreta. 

● Durada de dos anys acadèmics.
● Formació teòrica i pràctica. 
● S’obté el títol de tècnic o tècnica 

de la professió que permet 
començar a treballar d'allò que 
has estudiat. 

Batxillerat
● Estudis més teòrics que no et 

formen en una professió en 
concret. 

● Tenen l’objectiu de preparar-te 
per accedir a estudis superiors 
(ja siguin cicles formatius de grau 
superior o estudis universitaris). 

Diferències entre Fp i Batxillerat

Però sigui quin sigui el camí escollit tothom té l’oportunitat de 
seguir la seva formació.



PER ACCEDIR ALS CICLES FORMATIUS

Nota mitjana de 1r a 3r d’ESO

Aprovar l’ESO

PFI (Programes de Formació i Inserció)

Per alumnat que no segueix amb l’ESO o no l’ha superat.

Cal tenir 16 anys abans de final de desembre del curs que 
s’inicia.

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


Per més informació podeu consultar la web: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/
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AT Ciències i Tecnologia

Humanitats i ciències socials

Arts Arts plàstiques, imatge i disseny
Arts escèniques, música i dansa

En funció del Grau o del CFGS que es vulgui 
fer,  convindrà una modalitat o una altra.











Ponderacions a les PAU

A l’hora de decantar-se per un batxillerat o altre 
és important tenir en compte  les matèries a 
cursar i les ponderacions a les PAU

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf








Per tenir més informació
EDUCAWEB – DESPRÉS DE L’ESO
Opcions per seguir estudiant després de l’ESO, i també per a alumnat que no ha superat l’ESO
https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/seguir-estudiant/fer-despres-eso/
 
JOVECAT
Què pots fer quan acabis l’ESO?
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_pots_fer_quan_acabis_l_eso/ - 
FW_bloc_88dac001-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_1
 
INFOGRAFIES
Informació esquemàtica dels diferents tipus d’ensenyaments, proves d’accés, ... 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/a-cop-ull/

UNIVERSITATS.GENCAT.CAT
Estudis universitaris, notes de tall, ponderacions, …
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

NOTES DE TALL: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/seguir-estudiant/fer-despres-eso/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_pots_fer_quan_acabis_l_eso/#FW_bloc_88dac001-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_1
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_pots_fer_quan_acabis_l_eso/#FW_bloc_88dac001-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/a-cop-ull/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/


Per tenir més informació
CURRÍCULUM BATXILLERAT
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/normativa/

QESTUDIO.CAT
https://www.qestudio.cat/
 
EL GR (EDUCAWEB) L’eina per arribar allà on tu vols
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
 
QUÈ ESTUDIAR. GENERALITAT DE CATALUNYA
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
 
UNPORTAL.NET
http://www.unportal.net/
 
PONDERACIONS UNIVERSITAT
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/ 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/normativa/
https://www.qestudio.cat/
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
http://www.unportal.net/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/


Moltes gràcies per la vostra atenció!


