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1r CICLE
GRAUS UNIVERSITARIS

Títol Batxillerat (8)

Revàlida

2n

1r

BATXILLERAT

GESO Acadèmic

Revàlida (4)

4t
Ensenyaments
acadèmics

3r

2n

1r

GESO Aplicat

Revàlida aplicada (4)

4t
Ensenyaments
aplicats

Accés al CFGS:

· Batxillerat sense revàlida
· Títol de Batxillerat
· Títol universitari o tècnic superior
· Prova d’accés amb 19 anys
complerts el mateix any

· Graduat en GESO, prova d’accés

Accés al CFGM:

15 anys complerts o per (1)
complir en l’any natural i
no superar els 17 anys en
el moment d’accés o en
l’any natural del curs

(5)

(3)

3r (DUAL)

· Programes formatius
· Proves
· Acreditació competències

VIES D’ACCÉS:

(2)

+

(7)

GRAUS UNIVERSITARIS

(3)

3r (DUAL)
(8)

(2)

2n

1r

(5)

· Batxillerat sense revàlida
· Curs d’accés amb 17 anys
complerts el mateix any

VIES D’ACCÉS:

Matèries voluntàries fora
del currículum per a
l’accés a CFGS o altres
ensenyaments: català,
castellà, anglès i
matemàtiques

CF GRAU SUPERIOR

3r (DUAL) (3)

2n

1r

CF GRAU MITJÀ

TÍTOL FP BÀSICA

(2)

2n

1r

FP BÀSICA

(1) Haver estat proposat per l’equip docent als pares o tutors i haver cursat el 1r cicle o excepcionalment el 2n d’ESO
(2) Els alumnes que no obtinguin el títol rebran un certificat acadèmic de la part superada amb efectes acadèmics
(3) La durada dels cicles formatius pot estendre’s a un tercer curs si hi ha programes de formació dual
(4) La qualificació del GESO serà: 70% per les notes de les matèries cursades a l’ESO i el 30% per la nota de revàlida
(5) L’accés als CFGM es pot fer també amb el títol de Batxillerat i sense revàlida, un títol universitari o tècnic superior
(6) En funció dels estudis previs o experiència laboral es pot acreditar una part o la totalitat de la prova d’accés
(7) Amb el títol de tècnic s’ha de realitzar la prova de GS excepte si s’han superat les matèries voluntàries ofertades
(8) Accés als Graus Universitaris prèvia superació de procediments d’admissió per especialitat o facultat

2n CICLE

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

MÓN LABORAL
Índex de continguts

Itineraris alternatius per edats

Itineraris després de l’ESO

Batxillerat

Grau Superior

Universitat

Altres estudis i beques

Notes

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria d’esports, infància i joventut i participació ciutadana
www.platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com

Àrea de
Joventut

Palau d’Esports i Congressos
T 972 825 463 F 972 816 769
joventut@platjadaro.com
facebook.com/pijplatjadaro
HORARI: de dilluns a divendres 10-13 h · dilluns, dijous i divendres 16-20 h

EL MEU NOM ÉS:

JO VULL SER:

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Durant el curs 2015-2016, a l’espera de l’aprovació de la normativa definitiva, a Catalunya
s’imparteixen els Programes de Formació i Inserció.
· A qui van dirigit?
A joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
· Com s’estructuren?
S’estructuren en dos mòduls:
• Mòduls de formació professional, per assolir les competències professionals de la professió
(inclouen pràctiques en empreses).
• Mòduls de formació general, per adquirir les competències instrumentals bàsiques.
Oferta formativa

Hores

Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals

1.000

Auxiliar d'activitats forestals

1.000

Auxiliar d'activitats agropecuàries

1.000

Auxiliar en vivers i jardins

1.000

Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

1.000

Auxiliar de comerç i atenció al públic

1.000

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

1.000

Auxiliar de paleta i construcció

1.000

Auxiliar de pintura

1.000

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

1.000

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

1.000

Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

1.000

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

1.000

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

1.000

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

1.000

Auxiliar de cuina

1.000

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

1.000

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

1.000

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

1.000

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

1.000

Auxiliar en establiments del sector càrnic

1.000

Itineraris alteernatius per edats

• Si tens 16 anys o més i no tens l’ESO...

1.000

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

1.000

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

1.000

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

1.000

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

1.000

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

1.000

· Titulació
Certificat on hi consta el perfil professional del programa, el grau d’aprofitament assolit per l’alumne i la relació d’unitats de competència assolides, corresponents al nivell 1 de qualificació professional.
PFI VALL D’ARO
Edifici Creu Roja Vall d’Aro, Codi de centre: 17960022
17220 Sant Feliu de Guíxols
T 972 117 540
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

1.000

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

1.000

Formació i aprenentatge Professional (FIAP),
Institut Baix Empordà, Codi de centre: 17002557
Av. de les Corts Catalanes, s/n
17200 Palafrugell
T 972 300 323
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

· PREPARACIÓ GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN UNA ESCOLA D’ADULTS
Preparació per obtenir el graduat a través d’una escola d’adults
Escola d’Adults de Sant Feliu de Guíxols
Plaça Salvador Espriu, s/n
T 972 821 022 · B7007658@xtec.cat
Horari: dijous 16-20 h

Escola d’Adults de Calonge
Plaça Major, 2
T 972 660 481 · escoladults@calonge.cat
· PROVES GRADUAT EN ESO PER A L’ALUMNAT QUE NO L’HAGI OBTINGUT EN FINALITZAR
L’ETAPA
L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en
finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres
educatius.
Requisits i condicions d’accés de la prova al lloc web:
www20.gencat.cat /selecciona proves
· PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS CFGM ESCOLA D’ADULTS
La prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà és única per a tots els cicles, tant si són
artístics, d’esports o altres.
Continguts de la prova: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques,
ciències socials i ciutadania, i a escollir entre tecnologia o ciències de la naturalesa.
• Si tens 17 anys o més i no tens l’ESO...

1.000

Palamós - Palafrugell
Pla de transició al treball (PTT) Codi de centre: 17960009
C/ Salvador Albert i Pey, 3 (Aula d’Aprenentatge)
17230 Palamós
T 972 600 026 ext 406
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Escola d’Adults de Palamós
C/ Salvador Albert i Pey
T 972 600 810· escolaadults@palamos.cat
Horari: de dilluns a divendres 10-15 h

· PROVA D’ACCÉS ALS CFGM
La convocatòria és pública i pots consultar-la al lloc web. La prova té lloc el mes de maig, just
abans que comenci la preinscripció als centres de formació professional.
Les inscripcions es poden tramitar en línea a:
www.unportal.cat
La prova, una vegada superada té una validesa permanent, però no garanteix el dret a una plaça
escolar. No equival a cap titulació acadèmica. Cal tenir 17anys o complir-los durant l’any que es
fa la prova.

1.000

• Si tens 19 anys o més i no tens l’ESO
· GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) A DISTÀNCIA
Les persones més grans de 18 anys que no tenen aquest títol i el volen obtenir poden estudiar a
distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC)
Generalment es necessiten sis trimestres fins obtenir el títol de graduat estudiant a distància a
l’IOC. Cadascú té el seu itinerari formatiu, per tant aquest s’adaptarà a les teves necessitats.

Itineraris alteernatius per edats

Itineraris alternatius per edats

Auxiliar de pastisseria i de fleca

Informació

Segona Convocatòria

Inscripció

Del 25 de febrer al 2 de març

Prova

Àmbit cientificotèncic: 7 d’abril
Àmbit social: 7 d’abril
Àmbit de la comunicació: 8 d’abril

Notes

A partir del 4 de maig

En aquest lloc web podràs trobar les inscripcions i altres informacions:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_lliures_obtencio_
titols/prova_obtencio_geso_persones_mes_18_anys/calendari/
· CURS DE PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS ALS CFGS
La prova consta de dues parts:
• Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera
• Part específica: matemàtiques i dues matèries que varien segons el cicle formatiu al que
es vulgui accedir (n’estan exemptes les persones que ja tinguin una titulació de Grau Mitjà)
Recorda: per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o bé 18 anys i tenir el títol de Grau Mitjà
d’acord amb la relació d’afinitats establertes pel Departament d’Ensenyament.
· PROVA D’ACCÉS A CFGS
Informació: www.unportal.cat
• Si tens més de 25 anys
· PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
- Requisits:
• No tenir superada les PAU (o equivalent)
• No estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, d’Arts Plàstiques i Disseny, o d’Esports (o equivalent)
- La prova s’estructura en dues parts
Cal tenir 25 anys o complir-los abans de l’1 d’octubre de l’any de realització de les proves
La convocatòria es publica a principis d’any i es realitza durant el mes d’abril
Dates de la prova: 30 d’abril i 7 de maig

CALENDARI PAU + 25 ANYS 2016
Matrícula de les proves

Del dimecres 17 de febrer al dilluns 29 de febrer
https://accesnet.gencat.cat

Últim dia de pagament i entrega de
documentació

Dimarts 1 de març

PAU (Fase general)

Dissabte 30 de abril

PAU (Fase específica)

Dissabte 7 de maig

Publicació dels resultats de las proves

Dimarts 24 de maig

Itineraris alteernatius per edats

Itineraris alternatius per edats

· PROVA LLIURE GRADUAT EN ESO
S’estableixen dos períodes per a la convocatòria per a majors de 18 anys.

· Requisits d’accés
• Tenir com a mínim 15 anys (complir-los l’any del curs) i no superar els 17 anys
• Accés per recomanació de l’equip docent de l’ESO, amb el consentiment dels tutors legals
• Haver cursat 3r d’ESO
· Informació
La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet obtenir el títol de Tècnic Professional Bàsic de
la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
· Titulació
El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, com també,
l’obtenció del Graduat d’ESO si es realitza la prova final d’avaluació de la ESO.
• CF Grau Mitjà
· Requisits d’accés (un d’aquests):
• Tenir el títol de Graduat en ESO
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM)
• Haver superat la prova d’accés (tenir 17 anys o complir-los l’any que es fa la prova i no tenir
el graduat en ESO)
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
· Quadre de Cicles de Grau Mitjà
Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Hores

Activitats físiques i
esportives

Conducció d’activitats FMN (fisicoesportives en el medi natural)
Conducció d’activitats fisicoesportives, perfil professional
d’explotació d’estacions d’esquí

1.400
1.800

Administració i
gestió

Gestió administrativa
Gestió administrativa, perfil professional d’àmbit jurídic

2.000
2.000

Agrària

Producció agropecuària
Jardineria i floristeria
Aprofitament i conservació del medi natural
Producció agroecològica

2.000
2.000
2.000
2.000

Arts gràfiques

Impressió en arts gràfiques
Preimpressió digital
Impressió gràfica en converting
Postimpressió i acabats gràfics

1.400
2.000
2.000
2.000

Itineraris després de l’ESO

Itineraris altrenatius per edats

• FP BÀSICA

1.400

Edificació i
obra civil

Obres d’interior, decoració i rehabilitació
Construcció

2.000
2.000

Electricitat i
electrònica

Equips electrònics de consum
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Instal·lacions de telecomunicacions

2.000
2.000
2.000

Fabricació
mecànica

Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en
rellotgeria
Mecanització
Soldadura i caldereria

2.000
2.000
2.000

Sanitat

Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia i parafarmàcia
Emergències sanitàries

1.400
2.000
2.000

Serveis sociocultu- Atenció a persones en situació de dependència
rals i a la comunitat

2.000

Tèxtil, confecció
i pell

2.000
2.000
2.000

Confecció i moda
Confecció i moda, perfil en innovació i producció de la moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

Transport i mante- Electromecànica de maquinària
niment de vehicles. Manteniment de material rodant ferroviari
Electromecànica de vehicles automòbils
Carrosseria

2.000
2.000
2.000
2.000

Energia i aigua

2.000

Fusta, moble i suro Fusteria i moble
Instal·lació i moblament

2.000
2.000

Hoteleria i turisme

Cuina i gastronomia
Serveis de restauració

2.000
2.000

Imatge i so

Laboratori d’imatge
Vídeo, discjòquei i so

1.400
2.000

Imatge personal

Estètica personal decorativa
Perruqueria i cosmètica capil·lar

1.400
2.000

Indústries
alimentàries

Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Elaboració d’olis d’oliva i vins

2.000
2.000
2.000

Has de tenir en compte que sempre hi ha actualitzacions i modificacions en els centres on s’imparteixen.

Indústries
extractives

Excavacions i sondatges, perfil professional d’operacions de
maquinària de construcció

2.000

• Cicles Formatius de Grau Mitjà en Règim Especial d’Arts Plàstiques i Disseny

Informació i
comunicacions

Sistemes microinformàtics i xarxes

2.000

Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Hores

Instal·lació i
manteniment

Manteniment electromecànic
Manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris
Instal·lacions de producció de calor

2.000
2.000
2.000

Art floral

Floristeria

1.600

Arts aplicades
al llibre

Serigrafia artística

950

Maritimopesquera

Busseig a profunditat mitjana
Cultius aqüícoles
Navegació i pesca de litoral
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

1.400
2.000
2.000
2.000

Arts aplicades
al mur

Revestiments murals

1.600

Arts aplicades de
l’escultura

Laboratori
Operacions de procés de pasta i paper
Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Operacions en planta química

1.300
1.400
1.400
2.000

Artesania en cuir
Dauratge i policromia artístics
Ebenisteria artística
Forja artística
Fosa artística i galvanoplàstia
Talla artística en fusta

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

Química

Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua

De 700 a 1.400 h = un curs acadèmic // De 1.500 a 2.000 h = dos cursos acadèmics
Oferta formativa a Catalunya dels estudis de Formació Professional de Grau Mitjà, amb una breu
explicació i orientació dels diferents estudis a:
www.unportal.cat o via missatge privat pel nostre Facebook.

Itineraris després de l’ESO

Itineraris després de la ESO

Comerç i màrqueting Comerç

Decoració ceràmica
Terrisseria

1.600
1.600

Comunicació gràfica
i audiovisual

Assistència al producte gràfic imprès
Assistència al producte gràfic interactiu

1.600
1.600

Esmalts artístics

Esmaltatge sobre metalls

1.600

Joieria d’Art

Procediments de joieria artística

1.600

• Cicles Formatius de Grau Mitjà a distància
També hi ha la possibilitat de fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà a distància a través de l’Institut
Obert de Catalunya (IOC). Més informació a: http://ioc.xtec.cat/educació
Fins aquí hem relacionat tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà que es realitzen a les comarques
de Girona. Recorda però, que el ventall és més ampli i que pots trobar i escollir altres cicles formatius impartits a totes les altres províncies.
• FP DUAL

• Cicles Formatius de Grau Mitjà en Règim Especial d’Esports
Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Hores

La Formació Professional Dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. Tant a l’FP de nivell bàsic, mitjà o superior.

Atletisme

Esports en atletisme

1.100

Busseig

Busseig esportiu amb escafandre autònom

1.125

Espeleologia

Tècnic\a esportiu\va en espeleologia

1.140

L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part, mitjançant activitats
formatives i productives a l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, la distribució de la formació.

Esports eqüestres

Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

1.280
1.280

Esports de vela

Vela amb aparell lliure
Vela amb aparell fix

1.100
1.100

Handbol

1r i 2n Nivell d’handbol

950

Salvament i
socorrisme

Salvament i socorrisme

1.155

Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva
qualificació, així com l’horari i el calendari de realització.

Basquetbol

1r i 1n Nivell de bàsquet

990

Esports de combat

Judo i defensa personal

1.540

Avantatges que suposa aquesta formació:

Esports d’hivern

1r Nivell de surf de neu
2n Nivell de surf de neu
1r Nivell d’esquí alpí
2n Nivell d’esquí alpí

450
595
465
620

Futbol i futbol sala

1r i 2n Nivell de futbol
Futbol sala Nivell 1 i Nivell 2

1.020
975

Esports de
muntanya i
escalada

1r Nivell d’excursionisme
2n Nivell de muntanya mitjana
Alta Muntanya
Descens de barrancs
Escalada

420
555
910
975
1.040

Al lloc web www.unportal.net trobaràs a on es poden cursar aquests estudis de Grau Mitjà.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al seu funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre
l’empresa i el centre de formació.

Per al centre:
Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.
Per a l’empresa:
Recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el
desenvolupament personal dels joves; disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.
Per a l’alumne:
Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència
professional, i millorar l’ocupabilitat.

Itineraris després de l’ESO

Itineraris després de la ESO

Ceràmica artística

Itineraris després de la ESO

Institut Narcís Xifra i Masmitjà
Manteniment electromecànic (Grau Mitjà)
EMPRESA: NESTLÉ
Institut Santa Eugènia
Impressió Gràfica (Grau Mitjà)
EMPRESA: COMEXI
Institut Montilivi
Electromecànica de vehicles autopropulsats (Grau Mitjà)
EMPRESES: AUTOPODIUM, GICAUTO,COVESA, ÀNGEL BLANCH, GERMANS CRUZ, GRUP SADURNÍ,
GARATGE ANDREU
Institut Sant Feliu de Guíxols
Activitats Comercials ( Grau Mitjà)
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (Grau Mitjà)
Gestió de vendes i espais comercials (Grau Superior)
Administració i Finances (Grau Superior)

• Requisits d’accés (cal complir-ne un):
• Posseir el títol de Graduat/ada en ESO
• Posseir un títol de Tècnic/a per haver superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
• Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats al títol de Graduat/ada en
Educació Secundària, al títol de Tècnic/a o equivalent
• Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats
• Batxillerat diürn
Tenen com a objectiu preparar-te per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris,
homologables en l’entorn europeu i per a l’accés al món laboral.
Al 2015-2016 s’implanta un nou model de Batxillerat, suprimeix a primer la matèria comuna de
Ciències per al món contemporani, i a segon Història de la Filosofia, alhora que introdueix una
matèria de modalitat optativa com a assignatura obligatòria.
Els estudis de Batxillerat es divideixen en tres modalitats: Arts, Ciències i tecnologia i Humanitats i
ciències socials, i s’estructuren en:
• Part comuna: assignatures comunes, tutoria i treball de recerca
• Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida i matèries optatives
A Castell-Platja d’Aro pots cursar les modalitats d’Humanitats i ciències socials o Ciències i tecnologia. Actualment també s’imparteix la modalitat de Batxillerat Francès:
Insitut Ridaura, Castell-Platja d’Aro
T 972 817 830
b7006691@xtec.cat
Si vols fer el Batxillerat d’Arts pots desplaçar-te al centre més proper:
Institut La Bisbal
T 972 640 016
ieslabisbal@xtec.cat
• Batxillerat nocturn
Si no pots cursar el Batxillerat perquè treballes o per alguna altra raó, pots fer la modalitat
nocturna, però has de complir un dels següents requisits:
• Tenir 18 anys complerts
• Tenir entre 16 i 18 anys i acreditar i justificar el motiu pel qual no pot fer el diürn

Batxillerat

Oferta d’Instituts a Girona que imparteixen FP DUAL:

Institut Sa Palomera, Blanes
T 972 350 909
b7000551@xtec.cat
Institut Jaume Vicens Vives, Girona
T 972 200 130
ins-jvicensvives@xtec.cat
• Batxillerat a distància
Pots cursar a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Més informació al lloc web:
http://ioc.xtec.cat/educacio o consulta via missatge privat pel nostre facebook

Batxillerat

Aquesta opció té les diverses particularitats:
• Es cursa en blocs semestrals
• És una opció més flexible, s’adapta a les circumstàncies personals, familiars i laborals
• Batxillerat a l’estranger
L’alumnat que es planteja estudiar a un altre país pot informar-se directament als centres educatius
d’aquell país o adreçar-se a alguna entitat especialitzada en aquest àmbit.
En tot cas, sempre és recomanable adreçar-se al consolat del país on es vol anar a estudiar per
assegurar-se de la validesa dels estudis i de l’equivalència que tenen en el nostre sistema educatiu.

• Requisits d’accés (cal complir-ne un):
•
•
•
•
•
•
•

Tenir el títol de Batxillerat
Tenir el títol de Tècnic o Tècnica Superior o Especialista
Haver superat el segon curs de Batxillerat de qualsevol modalitat
Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el Preuniversitari
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent
Haver superat la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
Superar la prova d’accés a CFGS

• Llistat de Cicles de Grau Superior
Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Superior

Hores

Activitats físiques i
esportives

Animació d’activitats físiques i esportives

2.000

Administració i
gestió

Administració i finances
Secretariat

2.000
1.300

Agrària

Gestió forestal i del medi natural
Gestió i organització d’empreses agropecuàries
Paisatgisme i medi rural
Ramaderia i assistència en sanitat animal

2.000
2.000
2.000
2.000

Arts gràfiques

Disseny i producció editorial
Producció en indústries d’arts gràfiques

2.000
2.000

Comerç
i màrqueting

Comerç internacional
Gestió comercial i màrqueting
Serveis al consumidor
Transport i logística

2.000
1.400
1.400
2.000

Edificació
i obra civil

Projectes d’edificació
Projectes d’obra civil
Projectes d’obra civil, perfil professional de sobreestant
Realització i plans d’obres

2.000
2.000
2.000
1.700

Electricitat
i electrònica

Automatització i robòtica industrial
Manteniment electrònic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Sistemes electrotècnics i automatitzats

2.000
2.000
2.000
2.000

Energia i aigua

Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Energies renovables

2.000
2.000

Grau Superior

Centres més propers on s’imparteix:

Construccions metàl·liques
Disseny en fabricació mecànica
Òptica d’ullera
Programació de producció en emmotllament de metalls i polímers
Programació de la producció en fabricació mecànica

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Fusta, moble i suro Disseny i moblament

2.000

Hostaleria i turisme Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Animació turística
Direcció de cuina
Direcció de serveis de restauració
Gestió d’allotjaments turístics
Guia, informació i assistència turística

2.000
1.400
2.000
2.000
2.000
2.000

Imatge i so

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
Il·luminació, captació i tractament d’imatge
Producció d’audiovisuals i espectacles
Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
So per a audiovisuals i espectacles

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Imatge personal

Assessoria d’imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria

2.000
2.000
2.000
2.000

Indústries
alimentàries

Processos i qualitat en la indústria alimentària
Vitivinicultura

2.000
2.000

Informàtica i
comunicacions

Administració de sistemes informàtics en xarxa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions per a webs

2.000
2.000
2.000

Instal·lació i
manteniment

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids
Manteniment d’instal·lacions
Mecatrònica industrial
Prevenció de riscos professionals

2.000

Aqüicultura
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i
embarcacions
Transport marítim i pesca d’altura

2.000
2.000

Fabricació de productes farmacèutics i afins
Indústries de procés de pasta i paper
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
Química ambiental
Química industrial

1.400
1.400
2.000
1.400
2.000

Maritimopesquera

Química

2.000
2.000
2.000

2.000

Sanitat

Anatomia patològica i citologia
Audiologia protètica
Dietètica
Documentació sanitària
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic
Laboratori de diagnòstic clínic
Ortesis i pròtesis
Pròtesis dentals
Radioteràpia

2.000
2.000
2.000
1.400
1.400
1.700
2.000
2.000
2.000
1.700

Seguretat i medi
ambient

Educació i control ambiental

2.000

Serveis
Animació sociocultural i turística
socioculturals i a la Educació infantil
comunitat
Integració social
Interpretació de la llengua de signes

2.000
2.000
2.000
2.000

Tèxtil, confecció
i pell

Patronatge i moda
Vestuari a mida i per a espectacles

2.000
2.000

Transport i
manteniment de
vehicles

Automoció
Manteniment aeromecànic
Manteniment d’aviònica

2.000
2.000
2.000

Pots consultar tota l’oferta formativa arreu de Catalunya dels estudis de Formació Professional de
Grau Superior, amb una breu explicació i orientació dels diferents estudis. Has de tenir en compte
que sempre hi ha actualitzacions i modificacions en els centres on s’imparteixen, per tant, si vols
ampliar la informació sobre els centres on es fan, accedeix al lloc web:
www.unportal.net
o consulta via missatge privat al nostre facebook

Grau Superior

Grau Superior

Fabricació
mecànica

• Cicles Formatius de Grau Superior en Règim Especial d’Esports

Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Superior

Hores

Famílies
professionals

Cicles Formatius de Grau Superior

Hores

Art floral

Disseny en art floral

2.000

Atletisme

Atletisme

1.100

Arts aplicades al
llibre

Disseny en enquadernació artística
Disseny en gravat i tècniques d’estampació

1.875
1.800

Esports eqüestres

Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

1.280
1.280

Arts aplicades a la
indumentària

Disseny en estilisme d’indumentària

1.950

Esports de vela

Vela amb aparell lliure
Vela amb aparell fix

1.100
1.100

Arts aplicades al
mur

Disseny en arts aplicades al mur

1.800

Handbol

1r i 2n Nivell de handbol

Arts aplicades de
l’escultura

Disseny en arts aplicades de l’escultura

1.875

Salvament
i socorrisme

Salvament i socorrisme

Ceràmica artística

Disseny en ceràmica artística

2.000

Basquetbol

1r i 2n Nivell de bàsquet

990

Comunicació
gràfica
i audiovisual

Disseny en animació
Disseny en còmic
Disseny en fotografia
Disseny gràfica audiovisual
Disseny en gràfica impresa
Disseny en gràfica interactiva
Disseny en gràfica publicitària
Disseny en gràfica en il·lustració

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Esports d’hivern

1r Nivell de surf de neu
2n Nivell de surf de neu
1r Nivell d’esquí alpí
2n Nivell d’esquí alpí

450
595
465
620

Futbol i Futbol
Sala.

1r i 2n Nivell de futbol
Tècnic\a esportiu\va en futbol sala Nivell 1 i Nivell 2

1.020
975

Esports de muntanya i escalada

Disseny en aparadorisme
Disseny en arquitectura efímera
Disseny en elements de jardí
Disseny en moblament
Disseny en projectes i direcció d’obres de decoració

1.950
1.950
1.950
1.950
1.950

1r Nivell d’excursionisme
2n Nivell de muntanya mitjana
Alta muntanya
Descens de barrancs
Escalada

420
555
910
975
1.040

Disseny industrial

Disseny en mobiliari
Disseny en modelisme i maquetista
Disseny en modelisme industrial

1.900
1.900
1.900

Esmalts artístics

Dissenys en esmaltat artístic al foc sobre metalls

1.950

Joieria d’art

Disseny de joieria artística

1.950

Tèxtils artístics

Disseny en art tèxtil
Disseny en estampacions i tintatges artístics

1.950
1.950

Disseny d’interiors

950
1.155

Si vols ampliar la informació sobre els centres on es fan, accedeix al lloc web:
www.unportal.net o consulta via missatge privat al nostre facebook
• Cicles formatius de Grau Superior a distància
Existeix la possibilitat de fer alguns dels Cicles Formatius de Grau Superior a distància a través de
l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Més informació al lloc web:
http://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius
O consulta via missatge privat al nostre facebook

Grau Superior

Grau Superior

• Cicles Formatius de Grau Superior en Règim d’Arts Plàstiques i Disseny

Sant Feliu de Guíxols

Grau Superior

INS. Sant Feliu de Guíxols · Codi del centre 17003318
C/ Canigó, 41 · 17220 Sant Feliu de Guíxols
T 972 820 118
• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
››CFGS Administració i finances
• Comerç i màrqueting
››CFGM Activitats comercials
››CFGS Gestió de vendes i espais comercials
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Imatge personal
››CFGM Estètica i bellesa
››CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
• Instal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic, perfil professional de manteniment de vaixells
d’esbarjo i serveis portuaris
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGS Educació Infantil
Palamós
INS. Palamós, Codi del centre 17005352
C/ Nàpols, 22 · 17230 Palamós
T 972 602 344
• Informàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformàtics i xarxa
• Sanitat
››CFGM Cures auxiliars d’infermeria
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones en situació de dependència
Palafrugell
INS. Baix Empordà · Codi del centre 17002557
Av. de les corts Catalanes, s/n · 17200 Palafrugell
T 972 300 323

• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
››CFGM Gestió Administrativa, perfil professional d’àmbit jurídic
››CFGS Administració i finances
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats
• Hoteleria i turisme
››CFGM Cuina i Gastronomia
››CFGS Direcció de cuina
››CFGS Guia, informació i assistència turística.
• Indústries alimentàries
››CFGM Forneria, pastisseria i confiteria
• Transport i manteniment de vehicles
››CFGM Electromecànica de vehicles automòbils.
La Bisbal d’Empordà
INS. La Bisbal · Codi del centre 17007300
C/ Eusebi Díaz Costa, 16-38 · 17100 La Bisbal d’Empordà
T 972 640 016
• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones amb situació de dependència.
››CFGS Educació Infantil.
Castelló d’Empúries
INS. Castelló d’Empúries
C/ Rentador, 6 · Castelló d’Empúries
• Instal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic, perfil professional de manteniment de vaixells
d’esbarjo i serveis portuaris.
Blanes
INS. S’Agulla · Codi del centre 17005731
Ctra. de Malgrat, 13 · 17300 Blanes
T 972 331 460

Grau Superior

• Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a les comarques gironines

INS. Sa Palomera · Codi del centre 17000551
C/ Vilar petit, s/n · 17300 Blanes
T 972 350 909
• Informàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
››CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

Grau Superior

INS. Serrallarga · Codi del centre 17005662
C/ Joan Benejam,1 · 17300 Blanes
T 972 331 005
• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
››CFGS Administració i Finances
• Busseig esportiu
››CFGM Busseig esportiu amb escafandre autònom
• Comerç i màrqueting
››CFGM Activitats comercials
››CFGS Màrqueting i publicitat
• Esports de vela
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats
• Esports de vela
››CFGM Vela amb aparell fix
››CFGM Vela amb aparell lliure
• Hoteleria i turisme
››CFGS Guia, informació i assistència turística
• Química
››CFGS Química industrial.
Lloret de Mar
INS. Ramon Coll i Rodés · Codi del centre 17005911
C/ Senyora de Rossell, 28-30 · 17213 Lloret de Mar
T 972 367 489

• Hoteleria i turisme
››CFGM Cuina i gastronomia.
››CFGM Serveis en restauració.
››CFGS Gestió d’allotjaments turístics.
INS. Rocagrossa · Codi del centre 17006770
C/ Rosa Sensat, 1-11 · 17310 Lloret de Mar
T 972 367 489
• Activitats físiques i esportives
››CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
• Futbol i futbol sala
››CFGM Futbol. m Salvament i socorrisme
››CFGM Salvament i socorrisme
L’Escala
INS. El pedró (17130) · Codi del centre 17005251
Vilabertran, 2-4 · 17130 L’Escala
T 972 772 128
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa.
Corçà
EA. de l’Empordà
Finca Camps i Armet (Monells) · Corçà
• lndústries alimentaries
››CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentaria
Sant Martí Vell
Centre de formació Eqüestre C.A.V.A
Can Bonic, s/n · Sant Martí Vell
• Esports eqüestres
››CFGM Disciplines hípiques de resistencia, orientació i turisme eqüestre.
››CFGM Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complert.
››CFGS Hípica.

Grau Superior

• Sanitat
››CFGM Cures auxiliars d’infermeria
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones en situació de dependència
››CFGS Integració Social
››CFGS Educació infantil

INS. Rafael de Campalans · Codi del centre 17004487
PI. del Remei, s/n · 17160 Anglès
T 972 421 207
• lnformàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformatics i xarxes.
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions web.
››CFGS Desenvolupament multiplataformes.
Girona

Grau Superior

INS. Montilivi · Codi del centre 17001735
Av. Motilivi, 125 · 17003 Girona
T 972 209 458
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa, perfil professional d’àmbit jurídic
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Assistància a la direcció
››CFGS Administració i finances
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions de telecomunicacions
››CFGS Manteniment electrònic
• lnformàtica i comunicacions
››CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
• Química
››CFGM Operacions de laboratori
››CFGS Laboratori i d’anàlisi i control de qualitat
• Seguretat i medi ambient
››CFGS Educació i control ambiental
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGS Integració Social
››CFGS Educació infantil
• Transport i manteniment de vehicles
››CFGM Carrosseria
››CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
››CFGS Automoció

CIFOG, Cicles Formatius Girona
C/ de Santa Coloma, 115 · Girona
T 972 400 301
• Comunicació gràfica i audiovisual
››CFGS Grafica interactiva
• lmatge i so
››CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
››CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
INS. Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona · Codi del centre17001759
C/ Josep Viader Moliner, 11 · 17001 Girona
T 972 220 122
• Hoteleria i turisme
››CFGM Cuina i gastronomia
››CFGM Serveis en restauració
››CFGS Guia, informació i assistència turístiques, perfil professional d’animació turística
››CFGS Guia, informació i assistència turístiques
››CFGS Gestió d’allotjament turístics
››CFGS Direcció de serveis de restauració
››CFGS Direcció de cuina
››CFGS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
• lndústries alimentaries
››CFGM Forneria, pastisseria i confiteria
INS. Santa Eugènia · Codi del centre 17006939
C/ Enric Marquès i Ribalta, 3 · 17006 Girona
T 972 230 111
• Arts grèfiques
››CFGM Impressió gràfica, perfil professional en converting
• Comerç i màrqueting
››CFGM Activitats comercials
››CFGS Gestió de vendes i espais comercials
• Edificació i obra civil
››CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació
››CFGS Projectes d’edificació
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Sistemes electrotècnics automatitzats
• Energía i aigua
››CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

Grau Superior

Anglès

Grau Superior

INS. Narcís Xifra i Masmitjà · Codi del centre 17004499
PG. Sant Joan Bosco, 1 · 17007 Girona
T 972 212 612
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Automatització i robòtica industrial
• lmatge personal
››CFGM Estètica i bellesa
››CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
››CFGS Estètica integral i benestar
››CFGS Estilisme i direcció de perruqueria
• InstaHació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic.
• Sanitat
››CFGM Farmàcia i parafarmàcia
››CFGM Emergències sanitaries
››CFGM Cures auxiliars d’infermeria
››CFGS Laboratori clínic i biomèdic
››CFGS Higiene bucodental
››CFGS Documentació i administració sanitàries
Salt
INS. Salvador Sunyer i Americ · Codi del centre 17008407
C/ Miquel Martí i Pol, s/n · 17190 Salt
T 972 234 975
• Comerç i màrqueting
››CFGM Activitats comercials
INS. Salvador Espriu · Codi del centre 17003203
Av. Folch i Torres, 4 · 17190 Salt
T 972 240 246

• lnformàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
INS. Vallvera · Codi del centre 17005388
Camí de les Guixeres, 2 · 17190 Salt
T 972 231 919
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Administració i finances
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones en situació de dependència
››CFGS Integració Social
››CFGS Educació Infantil
››CFGS Animació Sociocultural i turística
Hostalric
INS. Vescomtat de Cabrera (17850) · Codi del Centre 17006733
PI. Catalunya, 1 · 17850 Hostalric
T 972 864 987
• lndústries alimentàries
››CFGM Elaboració de productes alimentaris
Santa Coloma de Farners
EA de Santa Coloma de Farners
Finca Casa Xifra · 17430 Santa Coloma de Farners
• Agrària
››CFGM Jardineria i floristeria
››CFGS Gestió forestal i del medi natural
INS. Santa Coloma de Farners · Codi del centre 17005376
Av. Salvador Espriu, s/n · 17430 Santa Coloma de Farners
T 972 842 105
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Administració i finances
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau Superior

• Fabricació mecànica
››CFGM Mecanització
• lnstal·lació i manteniment
››CFGM Instal·lacions de produccions de calor
››CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització
››CFGS Prevenció de riscos professionals
››CFGS Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Banyoles
INS. Josep Brugulat · Codi del centre 17000330
Ctra. de Figueroles, s/n · 17820 Banyoles
T 972 571 431

Grau Superior

• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
››CFGS Administració i Finances
• Fusta, moble i suro
››CFGM Fusteria i mobles
››CFGM Instal·lació i moblament
››CFGS Disseny i moblament
• lnstal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic
››CFGS Mecatrònica industrial
INS. Pere Alsius i Torrent · Codi del centre 17000305
C/ Sardana, 17 · 17280 Banyoles
T 972 570 991
• Activitats físiques i esportives
››CGFM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
››CFGS Animació d’activitats fisicoesportives
• Basquetbol
››CFGM Basquetbol
• Futbol i futbol sala
››CFGM Futbol
• Salvament i socorrisme
››CFGM Salvament i socorrisme
››CFGS Salvament i socorrisme
INS. Pla de l’Estany · Codi del centre 17006666
C/ Jaume Farriol i Montserrat, 31 · 17280 Banyoles
T 972 580 793
• lnformàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformatics i xarxa
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones amb situació de dependència

Arbúcies
INS. Montsoriu · Codi del centre 17006605
DR. Carulla s/n · 17401 Arbúcies
T 972 860 154
• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
• Fabricació mecànica
››CFGM Soldadura i caldereria
• lnstal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic
Ripoll
Escola de treball del Ripollès - Fundació Eduard Soler.
AV. Eduard Soler, 1 · 17500 Ripoll
• Fabricació mecànica
››CFGS Disseny en fabricació mecànica
››CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica
• lnstal·lació i manteniment
››CFGS Mecatrònica industrial
INS. Abat Oliba · Codi del centre 17005704
Ctra. Barcelona, 57 · 17500 Ripoll
T 972 701 150
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Administració i finances
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Esports d’hivern
››CFGM Esquí Alpí
››CFGM Surf de neu
• Esports de muntanya i escalada
››CFGM Muntanya mitjana
• Hoteleria i turisme
››CFGM Cuina i gastronomia
››CFGS Direcció de cuina
• lndústries alimentàries
››CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

Grau Superior

• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones en situació de dependència
››CFGS Educació Infantil

Roses
INS. Cap Norfeu · Codi del centre 17005364
C/ Ponent, s/n · 17480 Roses
T 972 150 567
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Administració i finances
››
INS. Illa de Rodes · Codi del centre 17006851
C/ de les Arenes, 57 · 17480 Roses
T 972 154 383

Grau Superior

• Activitats físiques i esportives
››CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
• Salvament i socorrisme
››CFGM Salvament i socorrisme
Llançà
INS. Llançà · Codi del centre 17006769
C/ Vuit de marc;, s/n · 17492 Llançà
T 972 121 489
• lndústries alimentàries
››CFGM olis d’oliva i vins
Figueres
INS. Ramon Muntaner · Codi del centre 17001218
C/ Santa Pau, s/n · 17600 Figueres
T 972 672 559
• Serveis socioculturals i a la comunitat
››CFGM Atenció a persones en situació de dependència
››CFGS Integració Social
››CFGS Educació infantil
INS. de Vilafant
C/ Pla de l’Estany, s/n · 17600 Figueres

• Comerç i màrqueting
››CFGM Activitats comercials
INS. Olivar Gran · Codi del centre 17007609
Av. Maria del Àngels Anglada, 11· 17600 Figueres
T 972 504 562
• Hoteleria i turisme
››CFGM Cuina i Gastronomia
››CFGM Serveis en restauració
Centre tècnic d’automoció
C/ Garrigàs, 1 · 17600 Figueres
• Transport i manteniment de vehicles
››CFGM Carrosseria
››CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
INS. Narcís Monturiol · Codi del centre 17001221
C/ Compositor Joaquim Serra, 30 · 17600 Figueres
T 972 671 604
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions de telecomunicacions
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Sistemes de telecomunicacions informàtics
• lmatge personal
››CFGM Estètica i bellesa
››CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
• Transport i manteniment de vehicles
››CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
››CFGS Automoció
INS. Cendrassos · Codi del centre 17005649
C/ Arquitecte Pelai Martinez, 1 · 17600 Figueres
T 972 507 908
• Administració i gestió
››CFGM Gestió administrativa
››CFGS Administració i finances
• Informàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformàtics i xarxa
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Grau Superior

• lnstal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic

• Sanitat
››CFGM Cures Auxiliars d’infermeria
››CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Olot

Grau Superior

INS. Bosc de la Coma · Codi del centre 17005893
C/ Toledo, 12 · 17800 Olot
T 972 267 012
• Administració i gestió
››CFGM Gestió Administrativa
››CFGS Administració i finances
• Comerç i màrqueting
››CFGS Comerç internacional
››CFGS Transport i logística
• lnformàtica i comunicacions
››CFGM Sistemes microinformàtics i xarxa
››CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
››CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
Escola d’Art d’Olot
Pare Antoni Soler, 1-3 · 17800 Olot
• Arts aplicades al mur
››CFGM Revestiments murals
››CFGS Arts aplicades al mur
• Arts aplicades de l’escultura
››CFGS Arts aplicades de l’escultura.
• EJ Comunicació gràfica i audiovisual
››CFGM Assistència al producte gràfic imprès
››CFGS Il·lustració
››CFGS Gràfica publicitària
››CFGS Fotografia
• Disseny d’interiors
››CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

Escola Pia d’Olot · Codi del centre 17002341
PI. Clara, 9 · 17800 Olot
T 972 260 212
• Activitats físiques i esportives
››CFGM Conducció d’activitats Fisicoesportives en el medi natural
››CFGS Animació d’activitats físiques i esportives
KREAS · Codi del centre 17010426
Edifici de la Fundació d’Estudis Superiors (FES). Joan Pere Fontanella, 3 · 17800 Olot
T 972 260 714
• lndústries alimentàries
››CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària
INS. La Garrotxa · Codi del centre 17002399
Crta. de Riudaura, 110 · 17800 Olot
T 972 262 200
• Agrària
››CFGM Floristeria i Jardineria.
››CFGM Producció Agropecuaria
• Edificació i obra civil
››CFGS Projectes d’edificació.
• Electricitat i electrònica
››CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
››CFGS Automatització i robòtica industrial
• Fabricació mecànica
››CFGM Mecanització
››CFGS Disseny en fabricació mecànica
››CFGS Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers
• Indústries alimentàries
››CFGM Elaboració de productes alimentaris
• lnstal·lació i manteniment
››CFGM Manteniment electromecànic
• Sanitat
››CFGM Cures auxiliars
››CFGS Laboratori clínic i biomèdic
• Tèxtil, confecció i pell
››CFGM Confecció i moda
››CFGS Patronatge i moda

Grau Superior

INS. Alexandre Deulofeu · Codi del centre 17004438
C/ Joaquim Cusí Fortunet, 3 · 17600 Figueres
T 972 505 674

• Vies d’accés a la universitat (cal complir-ne un):
•
•
•
•
•

Proves d’Accés a la Universitat (PAU)
Si has fet un Cicle Formatiu de Grau Superior
Si ja has fet una carrera universitària o altres estudis superiors
Si tens entre 25 i 45 anys i vols fer una prova d’accés a la universitat
Més informació: https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html

• Proves d’aptitud personal (PAP)
Els estudiants que volen accedir a alguns estudis de Grau amb Prova d’Aptitud Personal han
d’efectuar, a més de la preinscripció, aquesta prova, i per això han de formalitzar-ne la matrícula.
L’imprès de pagament es pot obtenir al lloc web https://accesnet.cat. L’estudiant pot fer el pagament directament, mitjançant un enllaç al lloc web de La Caixa, o bé presentant l’imprès a l’entitat
bancària. Preu de les proves: pendents d’aprovació.

Contingut i calendari
Per obtenir informació detallada sobre els continguts de les proves, cal contactar amb la universitat
El resultats de les proves es faran públics l’1de juliol de 2015
· Estudis de Grau amb prova d’aptitud personal:
Ciències de l’activitat física i de l’esport:
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Lleida
• Universitat de Girona
• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat de Vic
Cinema i mitjans audiovisuals:
• ESCAC
• Universitat de Barcelona
Educació infantil/Educació primària
(Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) / Menció en llengua anglesa:
• Universitat de Vic
Pilot d’aviació comercial i operacions aèries:
• CEDESA
• Universitat Rovira i Virgili

Universitat

Grau Superior

Documents que cal presentar:
• Document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
• Justificant del pagament (en cas d’exempció o bonificació de taxes, també el document que
ho acrediti)

• Universitats de Catalunya on pots cursar estudis de tots els àmbits:
Universitats públiques
• Universitat de Girona, www.udg.edu
• Universitat de Barcelona, www.ub.es
• Universitat Autònoma de Barcelona, www.uab.es
• Universitat Politècnica de Catalunya, www.upc.edu
• Universitat Pompeu Fabra, www.upf.edu
• Universitat de Lleida, www.udl.es
• Universitat Rovira i Virgili, www.urv.cat
Universitats privades
• Universitat Ramon Llull, www.url.es
• Universitat Internacional de Catalunya, www.uic.es
• Universitat Abat Oliba Ceu, www.uao.es
• Universitat de Vic, www.uvic.es

Universitat

Universitat a distància
• Universitat Oberta de Catalunya www.uoc.edu
Des del curs 2009/2010 el sistema universitari de Catalunya compta amb una nova estructura
adaptada i reconeguda (Pla Bolonya), a tot el sistema europeu d’educació superior. S’organitza de
la següent manera:
Graus (4 anys / 240 crèdits o 5 anys en alguns graus que cursen dobles titulacions)
Màster (1-2 anys / 60-120 crèdits)
Doctorat (3-4 anys)
Totes les universitats de Catalunya t’ofereixen un ampli ventall d’ensenyaments, que inclouen
a l’entorn de 1.000 títols universitaris oficials i de diferents branques de coneixement: arts i
humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.
Per a més informació sobre la universitat a Catalunya pots entrar al lloc web:
http://accesnet.gencat.cat
• Notes de tall Universitat de Girona
Pots consultar les dades actualitzades a:
http://www.notesdetall.com/universitat_de_girona-u6.htm

• Convocatòria PAU, JUNY 2016
Prematrícula batxillerat (Alumnes que cursen 2n de batxillerat)
Del 17 de febrer al 29 de febrer
Matrícula alumnes lliures batxillerat/PAP (Alumnes amb el batxillerat flnalitzat)
Del 2 al 9 de maig
Matrícula alumnes CFGS/PAP
De l’11 al 18 de maig
Matrícula batxillerat (Alumnes que cursen 2n de batxillerat)
Del 20 de maig al 2 de juny
Consulta tribunal i lloc d’exàmen
10 de juny
PAU juny
14, 15 i 16 de juny
Tribunal especial incidències
20, 21 i 22 de juny
Resultats de les PAU/PAP
29 de juny
Sol·licitud reclamació i doble correcció
Del 29 de juny a l’1 de juliol
Resultats reclamació i doble correcció
11 de juliol
Sol·licitud reclamació a la doble correcció
De l’11 al 13 de juliol
Resultats reclamació a la doble correcció
19 de juliol

Universitat

Traducció i interpretació anglès:
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat Pompeu Fabra

• Estudis a distància
L’Institut Obert de Catalunya (IOC) t’ofereix la possibilitat d’assolir diferents titulacions a distància,
sense la necessitat d’assistir a classes presencials.
Oferta d’estudis:
• Graduat en Educació Secundària (GES)
• Batxillerat
• Idiomes
• Cicles Formatius de Formació Professional
• Curs de Preparació per a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior
Per ampliar la informació entra al lloc web de l’Institut Obert de Catalunya: www.ioc.xtec.cat
• Estudiar idiomes
Pots estudiar a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància amb els
programes: “That’s English!” o a l’Institut Obert de Catalunya.
La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens, obtenir els certificats
acreditatius corresponents, que també es poden obtenir en règim lliure.
Requisits EOI:
• Cal tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es comencin els estudis)
• A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de l’any en què es comencin els estudis)
Les EOI més properes són :

EOI de Girona
C/ Josep Viader, 16
T 972 219 100 www.eoigirona.com eoigirona@xtec.cat
• Cursos no reglats
Són estudis complementaris als regulats pel sistema educatiu. La realització d’aquest tipus de
cursos sol comportar l’expedició d’un diploma o certificat propi del centre, atenent a criteris
d’aprofitament del curs, assistència o participació. Tot i que la titulació obtinguda no és de caràcter
oficial, té validesa a efectes laborals. Alguns exemples dels àmbits més freqüents de formació són:
IDIOMES · INFORMÀTICA · ART, FOTOGRAFIA I TELEVISIÓ · CUINA · MÚSICA · ESPORTS I DANSA
TEATRE · OFICIS, FORMACIÓ BÀSICA I DE RECICLATGE · PRIMERS AUXILIS · PRÀCTIQUES I TERÀPIES ALTERNETIVES · EDUACIÓ EN EL LLEURE · ALTRES CURSOS MONOGRÀFICS...

Altres estudis i beques

Universitat

EOI de Sant Feliu de Guíxols
C/ Canigó, 41
T 972 821 646 www.xtec.cat/eoiguixols eoiguixols@xtec.cat

Per trobar informació sobre cursos no reglats podeu dirigir-vos a:
• Punt d’Informació Juvenil (Palau d’Esports i Congressos, Platja d’Aro · T 972 825 463)
• Club de la Feina (Centre Cívic Vicenç Bou, Platja d’Aro · T 972 818 341)
• Consell Comarcal del Baix Empordà (Formació i Ocupació · Àrea de Promoció Econòmica
T 972 642 310)
• Fer recerca al lloc web d’entitats privades que imparteixen cursos d’aquests tipus
• Acredita’t
Aquest és el procediment que permet acreditar les competències assolides al llarg de la vida laboral. Les persones, al llarg de la seva trajectòria professional, van assolint una sèrie de competències
professionals de les quals no en tenen un reconeixement oficial. L’Acredita’t és un procés que
permet obtenir un certificat oficial de totes aquelles competències adquirides a través del lloc de
treball, la pràctica i experiència professional i també de les vies no formals de formació.

Altres estudis i beques

De forma periòdica s’obren processos amb un calendari fixat que l’aspirant haurà de seguir, no
sempre s’obren per a totes les famílies professionals o titulacions.
Per poder participar en el procés d’acreditació, cal complir amb els següents requisits:
• Nacionalitat espanyola (o certificat de registre ciutadania comunitària; o targeta familiar de
ciutadà de la UE; o autorització de residència o residència i treball a Espanya)
• 20 anys complerts a la fi del termini de preinscripció
• Experiència laboral o haver fet formació:
››L’experiència laboral, de voluntari o becari ha d’estar relacionada amb el que es vol
acreditar
››Cal justificar com a mínim 3 anys d’experiència laboral (2.000 hores treballades, 250
dies) o 300 hores de formació
››L’experiència o formació ha d’haver tingut lloc en els últims 10 anys
L’acreditació de competències consta de tres etapes:
Assessorament
L’assessor o assessora ajuda a la persona a identificar totes les competències que té i l’assessora
sobre si és millor seguir amb el procés d’avaluació o realitzar una formació complementària.
Avaluació
L’aspirant demostra que té les competències que vol acreditar. Demostra la competència professional relacionada amb la unitat de competència. Depenent del que es vulgui acreditar, la forma
d’avaluació és una o una altra.

Acreditació de competències
L’aspirant rep la certificació oficial de cada unitat que ha pogut acreditar. Se li proporciona també
un informe d’orientació i itinerari formatiu.
El certificat d’acreditació que s’obté al finalitzar el procés és un títol oficial on hi consten totes les unitats
de competència que ha pogut demostrar la persona (es tramita a través del SOC). A més, aquest certificat pot servir per a l’obtenció d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat.
• NOVETAT! Sistema de Garantia Juvenil!
Tens entre 16 i 29 anys? Estàs sense feina? No estàs realitzant cap acció formativa ni educativa?
Doncs si t’apuntes a aquest programa pots rebre:
• Una oferta de feina
• Període de pràctiques
• Una proposta formativa
I un cop inscrit?
Entrevista inicial i assessorament, rebràs atenció personalitzada per part d’un orientador professional a la teva oficina de treball, i et proposarem les actuacions més adients a les teves necessitats.
Tutorització intensiva i especialitzada
T’acompanyem en tot el procés des de les oficines joves o des de la mateixa oficina de treball per
ajudar-te en tot moment.
Itineraris
1. Suport en l’orientació laboral i la cerca de feina
2. Reforç de la formació i l’experiència laboral
3. Suport a la posada en marxa d’una idea de negoci
Requisits
• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats que formen part de
l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació
i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en
el territori espanyol que habiliti per treballar.
• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
• Tenir més de 16 anys i menys de 25 anys, o menys de 30 en el cas de persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33%, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer
del sistema nacional de garantia juvenil.
• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 h mensuals en els 30 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en els sistema nacional de
garantia juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de garantia juvenil.

Altres estudis i beques

Vies d’accés:
Depenent del tipus d’estudi varien els requisits d’accés, la documentació i la seva taxa. Cada centre
estableix també uns requisits mínim envers els estudis per accedir als diferents ensenyaments que
imparteix.

Participa
Si vols participar en aquest programa vine a visitar-nos al Punt d’Informació Juvenil de Castell-Platja
d’Aro: hi ha un grup de professionals disposats a ajudar-te.
• Beques
Una beca és una aportació monetària que es concedeixen a aquells estudiants que no compten
amb suficients recursos econòmics per poder dur a terme els seus estudis o investigacions. Es
concedeix a una persona que cursi, acabi o completi uns estudis perquè pugui adquirir o ampliar
coneixements sense dificultats econòmiques. Cada any el Ministeri d’Educació impulsa les beques
destinades a estudiants que estiguin cursant:
PRIMÀRIA I SECUNDÀRI · BATXILLERAT · FORMACIÓ PROFESSIONAL
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS · ENSENYAMENTS ESPORTIUS · IDIOMES
ESTUDIS RELIGIOSOS I MILITARS · PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT
Per a més informació:
Ministeri d’educació http://www.mecd.gob.es
A Catalunya està operatiu el lloc web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),
un instrument de servei i de suport a les persones i a les institucions que constitueixen el sistema universitari i de recerca a Catalunya. www.agaur.gob.es
Altres adreces d’interès

Notes

Altres estudis i beques

Punt d’Informació Juvenil de Castell-Platja d’Aro: facebook.com/pijplatjadaro
Direcció General de Joventut: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: http://www.xtec.cat/
Departament d’Ensenyament, Edu365.Cat: http://www.edu365.cat/
Estudiar a Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
Educaweb: http://www.educaweb.com
Treball, oficina de tràmits OVT.
Servei d’ocupació de Catalunya (SOC)
Portal d’Educació Superior a Catalunya: www.unportal.net

Notes

Notes

Batxillerat

CFGM

CFGS

CFGM
Plàstica i disseny
// Esportius

CFGS
Plàstica i disseny
// Esportius

Escola d’Adults

Universitat

Notes

DADES 2016

PREINSCRIPCIÓ
MATRÍCULA

*PROVES
D’ACCÉS
Notes
definitives
*Preinscripció a les proves d’accés
*Pagaments generals de taxes
*Presentació de documents a instituts:

ÀREA DE JOVENTUT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

PIJ@PLATJADARO.COM
FACEBOOK.COM/PIJPLATJADARO
TELÈFON · 972 82 54 63

