
Descripció

La formació professional capacita per exercir de manera
qualificada diverses professions i proporciona la formació
necessària per adquirir la competència professional i el
coneixement propis de cada sector.

La formació professional s'organitza per famílies
professionals. Els ensenyaments de la formació
professional s'ordenen en:

itineraris formatius específics, que són ensenyaments

professionals adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys

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;

•

programes de formació i inserció (PFI), que estan

pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat

l'educació secundària obligatòria amb l'objectiu de

proporcionar-los, d'una banda, la continuïtat formativa

dins de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge

imprescindible per accedir al mercat de treball;

•

cicles de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior,

en què també hi ha cursos d'especialització per

aprofundir coneixements després d'haver cursat un cicle

formatiu. Els cicles formatius tenen una durada de 2.000

hores, que s'organitzen en dos cursos acadèmics; 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. Els cursos d'especialització tenen una

durada d'entre 500 i 720 hores. Amb la superació d'un

cicle formatiu de grau bàsic s'obté el títol de tècnic bàsic o

tècnica bàsica; amb la superació d'un cicle formatiu de

grau mitjà s'obté el títol de tècnic o tècnica, i amb la

superació d'un de grau superior, el de tècnic o tècnica

superior. 

•

Accés GM

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà 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 específic per a l'accés als cicles

formatius de grau mitjà (CAM),

•

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),

•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

 

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, 17 anys l'any en
què es fa la prova.

 

Preinscripció i matrícula

Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la
preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament
demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.
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http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/


Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Accés GS

Tenen accés directe als cicles de grau superior les
persones que compleixen algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o tècnic especialista,

•

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 el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a

majors 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 complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

 

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula dels centres dependents del
Departament d'Educació són:

Per als cicles LOE

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25•

euros

Per als cicles LOGSE

per curs: 360 euros•

per crèdit: 65 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65

euros

•

per la compleció (per crèdit): 20 euros•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics del
web del Departament d'Educació.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat GM

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà
obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional,•

al món laboral.•

Continuïtat GS

Les persones que superen un cicle formatiu de grau
superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet
accedir:

a qualsevol estudi universitari oficial de grau o•

al món laboral. •

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Normativa

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la

formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de

3.3.2011)

•

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i

de la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002)

•
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http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=574304&language=ca_ES
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf

