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Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Article 2 

La formació professional inclou la formació professional inicial i la formació 

professional per a l’ocupació.

La formació professional inicial és defineix com el conjunt de programes 

formatius que es desenvolupen en el sistema educatiu i que tenen com a 

finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en 

cicles formatius.

Formació Professional
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El mercat laboral demana titulats en formació professional, entre altres:

❑ Àmbit industrial

▪ Família professional Fabricació Mecànica

▪ Família professional Instal·lació i Manteniment

▪ Família professional Electricitat i Electrònica

▪ Família professional Fusta, Moble i Suro

❑ Serveis a les empreses

▪ Família professional Informàtica i Comunicacions

▪ Família professional Administració i Gestió

Formació Professional
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Inserció laboral per famílies professionals en cicles formatius de 

grau mitjà (% absolut)

1. Fabricació mecànica 61%

2. Sanitat 60%

3. Instal·lació i manteniment 58%

4. Hoteleria i turisme 57%

5. Edificació i obra civil 57%

Inserció laboral per famílies professionals en cicles formatius de 

grau superior (% absolut)

1. Fabricació mecànica 80%

2. Instal·lació i manteniment 76%

3. Electricitat i electrònica 72%

4. Química 71%

5. Informàtica i comunicacions 70%

6. Administració i gestió 70%

Inserció laboral dels graduats el curs 2016-17
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 Millora la inserció laboral dels titulats en FP respecte als anys 

anteriors. En menys de 9 mesos el 55% dels graduats té feina.

 El percentatge de graduats no ocupats és inferior a la taxa d’atur 

general.

 La inserció laboral ha crescut en 14 de les 24 famílies professionals 

implantades.

 Les condicions de treball són més favorables en els cicles industrials i 

serveis a les empreses que en la resta.

 El 2018, l’empresa on s’han fet les pràctiques ha esdevingut la via més 

útil per obtenir feina.

Conclusions Estudi d’Inserció laboral 2018 

ensenyaments professionals
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Formació Professional: estructura i organització
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Títols de Formació Professional

L’FP es divideix en 26 famílies professionals, les quals

tenen cadascuna títols de grau mitjà i de grau

superior.

El curs 2019-2020 es podran estudiar:

54 Cicles formatius de grau mitjà

82 Cicles formatius de grau superior

35 cicles formatius amb orientació del perfil

professional
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Orientacions del perfil professional

 Orientacions del perfil professional

Són orientacions del currículum a necessitats d’adequació del perfil 

professional, incorporant Resultats d’aprenentatge i/o continguts, per 

donar resposta a necessitats específiques d’un sector relacionat amb 

el perfil professional del títol.

 L’alumne obté el títol del cicle formatiu (sense adaptar) i l’institut

certifica la formació complementària impartida.

 Exemple:

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil

professional Ciberseguretat
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Distribucions conjuntes

És la possibilitat d’obtenir dues titulacions en un període de tres 

cursos per compte de quatre que seria la durada normal.

a) Alumne cursa el cicle A en dos anys

b) Alumne es matricula del cicle B (tercer curs)

c) Se li fa la convalidació o reconeixement de la formació 

comuna a tots dos cicles formatius.

d) El tercer curs l’alumne cursa els mòduls que li falten per 

completar el cicle B 
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Novetats pel curs 2019-2020

Pel curs 2019-2020 s’implantaran el següents títols:

CFPM Comercialització de productes alimentaris

(Títol NOU)

CFPS Manteniment aeromecànic d'avions amb

motor de turbina substitueix al CFPS Manteniment

aeromecànic (LOGSE)

CFPS Manteniment de sistemes electrònics i

aviònics d'aeronaus, que substitueix al CFPS

Manteniment d’aviònica (LOGSE)
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Cicles de grau mitjà amb més demanda curs 2018-2019

1. CFPM Cures auxiliars d’infermeria 

2. CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes 

3. CFPM Gestió administrativa 

4. CFPM Atenció a persones en situació de dependència

5. CFPM Conducció d’activitats físiques i esportives en medi natural

6. CFPM Electromecànica de vehicles automòbils

7. CFPM Activitats comercials

8. CFPM Emergències sanitàries

9. CFPM Farmàcia i parafarmàcia

10.CFPM Cuina i gastronomia
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Cicles de grau superior amb més demanda curs 18-19

1. CFPS Integració social

2. CFPS Educació infantil

3. CFPS Administració i finances

4. CFPS Ensenyament i animació socioesportiva

5. CFPS Laboratori clínic i biomèdic

6. CFPS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

7. CFPS Administració de sistemes informàtics en xarxa

8. CFPS Higiene bucodental

9. CFPS Automatització i robòtica industrial

10.CFPS Automoció
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Accés als cicles formatius de grau mitjà

Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

 tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

 haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

 haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

 tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

 haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional

inicial (PQPI),

 tenir el títol de formació professional bàsica,

 tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior,

 haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

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 o complir-los

durant 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_gm_fp/


Assignació

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

qualificació)

20% places pels alumnes que hagin superat els mòduls obligatoris d’un

PQPI o que provenen de la Formació Professional Bàsica (ordenats per

qualificació)

20% places pels alumnes que provenen de la prova d’accés o del curs

específic d’accés o que tenen altres titulacions que permeten l’accés

(ordenats per qualificació)

*Consultar la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, DOGC núm. 7821

de 1.3.2019.
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Accés als cicles formatius de grau superior

Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 tenir el títol de batxillerat,

 tenir el títol de tècnic de formació professional

 tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior 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,

 haver superat el batxillerat unificat polivalent (BUP)

 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.

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 o

complir-los durant 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/


Assignació

60% places pels alumnes que provenen del batxillerat (ordenats segons la

modalitat prioritària i per qualificació)

20% places pels alumnes que acrediten un títol de tècnic de formació

professional. (ordenats per la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà)

20% places pels alumnes que provenen de la prova d’accés o que tenen

altres titulacions que en permeten l’accés (ordenats segons la qualificació)

*Consultar la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, DOGC núm. 7821

de 1.3.2019.
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Itineraris formatius

 Pas directe de cicles formatius de formació professional de grau

mitjà a cicles formatius de formació professional de grau superior.

 Els tècnics superiors de formació professional poden accedir als

ensenyaments universitaris de grau:

- No hi ha reserva de places pels estudiants d’FP.

- Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris

oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota

d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar

aquesta nota poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase

específica de les PAU.

- Els alumnes que accedeixen a uns estudis de grau amb un cicle

formatiu de grau superior (CFGS) poden convalidar crèdits ECTS a les

universitats de Catalunya.

Cada universitat determina les seves convalidacions.
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Convalidacions entre cicles formatius

❑ FOL i EIE es convaliden entre tots els cicles formatius LOE.

❑ Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau mitjà,

cal que l’aspirant aporti un nivell B1 (o superior) del Marc de

Referència Europeu de Llengües.

❑ Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau

superior, cal que l’aspirant aporti un nivell B2 (o superior) del Marc de

Referència Europeu de Llengües.

❑ Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a

efectes d'obtenció de la nota mitjana.

❑ Les convalidacions entre cicles formatius es realitzaran quan l’alumne

estigui matriculat.
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Itineraris formatius
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Transferència entre els sistemes de FP

Certificat de 

professionalitat

UC1, UC2, UC3

MF1,MF2,MF3,MF4

Títol FP

UC1, UC2, UC3, UC4

MP1,MP2,MP3,MP4

UC1

certificada

❑ Superar tots els mòduls d’un títol de formació professional condueix a l’obtenció del 

TITOL OFICIAL amb valor acadèmic i professional. I, alhora, CERTIFICA LES 

UNITATS DE COMPETÈNCIA DE REFERÈNCIA.

❑ Superar el o els mòduls associats a una unitat de competència permet, també, 

CERTIFICAR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL (UC) DE REFERÈNCIA.
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Títol de Formació Professional

Una persona pot obtenir un títol de formació professional (LOGSE 

O LOE):

▪ presencial en els centres educatius

▪ semipresencial en els centres educatius

▪ a distància, en l'IOC o altre centre autoritzat

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

tècnic/a superior

Els cicles formatius també es poden cursar en formació dual.



Quin termini hi ha per poder fer la compleció dels estudis extingits?

Els ensenyaments de formació professional es poden completar durant els

dos cursos acadèmics següents a l’extinció.

Ex. El CFPS Manteniment aeromecànic LOGSE es deixa d’impartir el curs

2019-2020, les persones que tenen crèdits pendents d’aquest cicle poden fer

la compleció durant els dos cursos posteriors a la seva extinció. Com és de 2

anys s’extingirà totalment el curs 2020-2021. La compleció es durà a terme en

els cursos 2020-2021 i 2021-2022.

Quines persones poden acollir-se a la compleció d’estudis extingits?

▪ hagin estat escolaritzades en un cicle formatiu i hagin superat almenys 1

crèdit.

▪ hagin estat inscrites en proves d’obtenció de títols i hagin superat almenys

1 crèdit.

▪ hagin estat inscrites en el procés d’acreditació de competències i hagin

acreditat almenys 1 unitat de competència.

Procediment per completar els ensenyaments de formació 

professional que s’extingeixen
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Cicles impartits en 

modalitat 

presencial

Cicles inclosos en 

convocatòries d’obtenció 

de títol (POT) o 

d’acreditació de 

competències

Cicles impartits en 

modalitat 

a distància

Compleció al 

centre on es va 

formalitzar la 

darrera 

matrícula

Compleció al centre on 

es va presentar per 

darrera vegada

Compleció a 

l’Institut d’Educació 

Secundària Obert 

de Catalunya

On es podran completar els ensenyaments extingits?
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IFE. Itineraris Formatius Específics

Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb

necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o

moderada, d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta de

l'itinerari formatiu específic que, preferentment, no hagin obtingut el títol de

graduat en educació secundària obligatòria, amb l'objectiu d'afavorir-ne la

inserció laboral.

Excepcionalment, també s'hi pot acollir l'alumnat amb necessitats educatives

especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada comprès en

el tram d'edat indicat, que hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària

obligatòria i no pugui acollir-se als ensenyaments de formació professional.

• Auxiliar en cura d’animals i espais verds

• Auxiliar en vendes i atenció al públic

• Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives
Nova implantació curs 19 / 20



Moltes gràcies

Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

ordenaciofp.educacio@gencat.cat


