
Sistema d’FP i ERE. Punts clau, 
cerca d’informació i FAQ’s
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Ensenyaments professionals
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Formació 
Professional del 

Sistema 
Educatiu

Ensenyaments 
de Règim 
Especial

Formació 
Professional 

Ocupacional i 
Contínua



Ensenyaments professionals
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Formació Professional del 
Sistema Educatiu

(titulats i no titulats)

26 famílies

Ensenyaments de Règim 
Especial

(titulats o amb requisits)

7àmbits

711

Formació Professional 
Ocupacional i Contínua

(Certificats de professionalitat per 
aturats i treballadors >16 anys)

711qualificacions



Múltiples opcions
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Mapa escolar
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http://mapaescolar.gencat.cat/



Formació professional del sistema educatiu
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Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments
professionalitzadors que preparen l’alumnat per
accedir al món laboral.

També permeten la continuïtat formativa a altres cicles
de grau mitjà, cursos d'especialització o als cicles de grau
superior.

Tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos
acadèmics), excepte el CFGM Cures auxiliars d’infermeria que
té una durada de 1400 hores (un curs acadèmic) amb estada
a l’empresa i projecte transversal.

Cicles Formatius de Grau Mitjà
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Els cicles formatius de grau superior són ensenyaments 
professionalitzadors que formen part de l'educació 
superior i que preparen l’alumnat per accedir al món laboral.

També permeten la continuïtat formativa a altres cicles 
de grau superior, cursos d'especialització o accedir a estudis 
universitaris.

Tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos 
acadèmics) amb estada a l’empresa i projecte transversal.

Cicles Formatius de Grau Superior



Quants títols d’FP inicial es poden estudiar?

L’FP es divideix en 26 famílies professionals, les quals tenen cadascuna
títols de grau mitjà i de grau superior.

El curs 2022-2023 es podran estudiar:

 10 Cicles formatius de grau bàsic

 55 Cicles formatius de grau mitjà

 85 Cicles formatius de grau superior

 32 adaptacions de diferents cicles formatius

 13 Cursos d’especialització

A més, cada un dels títols es poden orientar a perfils professionals
específics demanadats pels sectors productius o es poden adaptar a
necessitats educatives de suport específic de l’alumnat.



Cicles de grau mitjà amb més demanda curs 21-22

1. CFPM Cures auxiliars d’infermeria 

2. CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes 

3. CFPM Gestió administrativa 

4. CFPM Guia en el medi natural i de temps de lleure

5. CFPM Electromecànica de vehicles automòbils

6. CFPM Atenció a persones en situació de dependència

7. CFPM Emergències sanitàries

8. CFPM Activitats comercials

9. CFPM Farmàcia i parafarmàcia

10. CFPM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Cal emplenar 
totes les opcions 
a la sol·licitud de 
preinscripció



Cicles de grau superior amb més demanda curs 21-22

1. CFPS Administració i finances

2. CFPS Educació infantil

3. CFPS Integració social

4. CFPS Laboratori clínic i biomèdic

5. CFPS Ensenyament i animació socioesportiva

6. CFPS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

7. CFPS Màrqueting i publicitat

8. CFPS Automoció

9. CFPS Higiene bucodental

10. CFPS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Cal emplenar 
totes les opcions 
a la sol·licitud de 
preinscripció



Informació a la web TRIA EDUCATIVA
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Inserció laboral
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https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-
laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2021.pdf

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/insercio-laboral/



Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

1. Indústries extractives 70%

2. Fusta, moble i suro 57%

3. Sanitat 52%

4. Instal·lació i manteniment 49%

5. Indústries alimentàries 45%

Inserció laboral en les famílies que tenen més alumnes graduats

1. Sanitat 52%

2. Informàtica i comunicacions 18%

3. Administració i gestió 26%

4. Activitats físiques i esportives 15%

5. Serveis socioculturals i a la comunitat 35%

Inserció laboral 2021 cicles formatius de grau mitjà



Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

1. Fusta, moble i suro 84%

2. Fabricació mecànica 78%

3. Maritimopesquera 77%

4. Instal·lació i manteniment 76%

5. Electricitat i electrònica 74%

Inserció laboral en les famílies que tenen més alumnes graduats

1. Serveis socioculturals i a la comunitat 54%

2. Sanitat 63%

3. Administració i gestió 58%

4. Informàtica i comunicacions 58%

5. Comerç i màrqueting 51%

Inserció laboral 2021 cicles formatius de grau superior



Suport al procediment de 
preinscripció

3
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 Elements a tenir presents:

1. Motivació/interessos de l’alumnat.
2. Explicar que totes les tries són vàlides, sense prejudicis.
3. Conèixer el sistema educatiu i l’oferta formativa.
4. Decidir l’ordre de prioritats a la preinscripció.
5. Decidir amb voluntat de present i no de futur, gran part de les noves professions 

encara no tenen nom.
6. La situació de triar no ha de ser estressant. Cal triar en clau de present.
7. Demanda del mercat laboral , consultar estadístiques d'ocupació: SEPE
8. Professions vinculades: on treballaré? Perfils professionals,  tipologia d'entorn 

de treball

1. PRESA DE DECISIÓ



2. OFERTA FORMATIVA: CONTINGUTS I CENTRES 
EDUCATIUS

 Instal·lacions
 Proximitat
 Equipament
 Formació Dual
 Preus de cost de 

material
 Possibilitats 

d’accés: notes de 
tall/barems/adsc
ripcions

 ...

• Informar a l’alumnat de les portes 
obertes.

• Cercar oferta formativa i de centres on 
s’imparteix. Consultar “Tria educativa”.
Contingut del cicle, continuïtat  a CFGS

• Mostrar a l’alumnat opcions per triar 
estudis similars o alternatius.

• Explicar que tots els itineraris estan 
interconnectats per passeres educatives.



3. Calendari de preinscripció estudis postobligatoris
2022-2023

Cicles Formatius de Grau Mitjà: 
Alumnat de continuïtat d’escolarització (en general, que cursa 4t d’ESO en l’actualitat): 

Del 20 al 26 d’abril de 2022.
Segona fase d’admissió resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig de 2022

Batxillerat: Del 20 al 26 d’abril de 2022

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà:
Del 17 al 23 de maig  de 2022

Ensenyaments esportius: del 2 al 23 de maig

Programes de formació i Inserció: Del 2 al 13 de maig

23

NOVETAT



3. Cronograma calendari preinscripció 22-23
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Font: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/avancament-dates-preinscripcio



4. PREINSCRIPCIÓ 

1. Abans de la preinscripció:

 Esbrinar si es disposa de certificat digital, eDNI, cl@ve, T-CAT, IdCat Mòbil .
 https://www.idcat.cat/ca/descarrega

 Coneixer les dates clau del calendari i les accions associades
 Entendre els criteris de selecció, priorització i desempat
 Buscar el centre educatiu que respon als teus interessos
 Preparar la documentació que, si escau, hauràs d'adjuntar a la sol·licitud

25



4. Què cal tenir en compte?

 Escollir bé la primera opció 

o Posar més d’una opció d’estudis . Una part important d’alumnat només posa una opció.

o Indicar el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals  vol accedir ordenats 
per ordre de preferència.

o Posar i escollir altres cicles “afins” o alternatius. 
o Conèixer la via d’accés. 
o Valorar la nota d’expedient.
o Nota mitjana. Al ser de continuïtat no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient. 
o Torn: matí/tarda: No tenen igual demanda

o Flexibilització. Es pot fer un cicle en més de 2 cursos (fer menys unitats formatives cada curs)

o Beques d’estudis postobligatoris (MEC).

26



4. Que cal tenir en compte.

 70% de les places d’accés per la via de l’ESO (ordenats per qualificació) 

 20% de les places d’accés per la via de Cicles Formatius de Grau Bàsic o 
dels que hagin superat els mòduls obligatoris d’un PQPI (ordenats per 
qualificació) 

 10% de les places d’accés per la via de la prova d'accés o que tenen 
l'exempció total d'aquesta prova, el curs específic d'accés o que tenen 
altres titulacions que en permeten l'accés (ordenats per qualificació)

27

Entendre la via d’Accés



4. PREINSCRIPCIÓ 

 SUPORT INFORMÀTIC

 DNI,NIE o passaport alumne/a
 DNI,NIE o passaport de la mare, pare o 

tutor/a
 Llibre de família o altres documents relatius 

a la filiació
 Número d'identificador d'alumne (RALC)
 Coneixer la qualificació mitjana dels estudis 

de l'ESO) pels casos de reclamacions

També important: Adreça correu electrònic actiu i telèfon 
actualitzat.

 FORMULARI ELECTRÒNIC

 Eina d'identificació digital l'idCAT
Mòbil

 Codi identificador RALC

28

El tràmit de presentació de la sol·licitud s'acaba, en 
ambdós casos, amb l'enviament del formulari on
s'adjunta la documentació acreditativa necessària i 
no s'ha de presentar cap còpia al centre.



5. SEGUIMENT DEL CALENDARI  PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA 

 Rebran un correu de confirmació de GEDAC amb un enllaç per accedir a la 
vostra sol·licitud de preinscripció

 Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el 
termini de presentació de les sol·licituds, es poden modificar les dades relatives 
als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, 
si cal.

 Cal seguir el procés i consultar el què ha de fer en cada moment .
 Pot RECLAMAR , durant el període de reclamacions si escau.
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6. Cicles d'FP de grau mitjà amb sobre demanda
Curs 21-22

 Cures Auxiliars d'Infermeria
 Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 Gestió Administrativa
 Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
 Electromecànica de Vehicles Automòbils
 Atenció a Persones en Situació de Dependència
 Emergències Sanitàries
 Activitats Comercials
 Farmàcia i Parafarmàcia
 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 Estètica i Bellesa
 Manteniment Electromecànic
 Cuina i Gastronomia
 Video Discjòquei i So
 Perruqueria i Cosmètica Capil·lar



6. Cicles d'FP de grau mitjà amb poca demanda
Curs 21-22

 Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions 
 Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils 
 Impressió Gràfica (Impressió Gràfica i Converting) 
 Manteniment d'Estructures de Fusta i Mobiliari d'Embarcacions d'Esbarjo 
 Producció Agropecuària (Producció Agrícola) 
 Mecanització (Manteniment i Reparació en Rellotgeria) 
 Comercialització de Productes Alimentaris 
 Cultius Aqüícoles 
 Excavacions i Sondatges (Operacions de Maquinària de Construcció) 
 Postimpressió i Acabats Gràfics 
 Pedra Natural 



6. Orientar a d’altres Cicles Formatius i d’altres 
estudis “afins” o alternatius

32

Cicle Grau Formatiu Mitjà 
d'alta demanda

Cicles "afins" de la 
mateixa família

Cicles "alternatius" 
d'altres famílies

Batxillerats 
"alternatius" 

Cicles de règim artístics o 
esportius  "afins"

Assistència al Producte Gràfic Interactiu  
assitència al  Producte Gràfic Imprés (Assitent 
fotografia/ Assitent de Creació i  Producció de 

VideoJocs)

Esports d’hivern 
Salvament i Socorrisme 

Vela

Instal ·lacions Frigorífiques i  de 
Climatització 

 Instal .lacions de Producció de Calor 
Manteniment electromecànic

Elaboració de Productes Alimentaris 
Forneria, Pastisseria i Confiteria

Batxil lerat tecnològic  
(Matemàtiques, Tecnològia i  

Enginyeria)

Batxillerat General amb 
matèries informàtica

Batxi llerat científic (Biologia i  
Química)

Batxil lerat tecnològic  
(Matemàtiques, Tecnològia i  

Enginyeria)

Batxillerat científic amb 
ensenyament esportius 

esportius

Serveis en Restauració

Emergències Sanitàries
Farmàcia i Parafarmàcia

Instalácions en telecomunicacions
 Instal.lacions elèctiques i 

automàtiques 

Emergències i protecció civi l

 Instal.lacions elèctriques i 
automàtiques  

Preimpressió Digital

Emergències i Protecció Civil  
Operacions de Laboratori  

Atenció persones en dependància

Vídeo, Discjòquei i So

 Instal ·lacions de 
Telecomunicacions

Carrosseria

Guia en el Medi natural i de temps lliure

Cuina 

Cures Auxiliars d'Infermeria

Electromecànica d'automòbil

Sistemes Microinformàtica i Xarcxes
Família Electricitat i Electrònica



7. PER FINALITZAR

Preinscriure's no és matricular-se o “tenir plaça” 
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Programes de formació i Inserció, 
Itineraris formatius específics i CFGB

4



Programes de formació i inserció (PFI)

Estudis professionals d’1 any adreçats a alumnes sense graduat en ESO.

39 perfils professionals de 18 famílies professionals

Adreçats a:

- Joves entre 16 i 21 anys

Estructurats en:

- Mòduls de formació general comuns

- Mòduls de formació professional segons perfil i mòdul d’FCT. Qualificació professional nivell 1

- Tutoria: Eix central dels programes

Metodologies motivadores i diverses per impulsar el creixement personal i el desenvolupament de les 
competències transversals necessàries per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

Objectiu:

Adquirir les competències necessàries per a la continuïtat formativa i millorar les possibilitats d’accés 
al món laboral. 

En finalitzar:

S’obté el curs CAM o bé l’exempció total de la prova d’accés, per tant: accés directe a un CFGM. A 
més, certificat PFI, i en la majoria dels casos, un qualificació completa del certificat professionalitat 
corresponent q s'obté amb la col·laboració del SOC.
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• Informàtica i comunicacions

• Instal·lació i manteniment

• Marítimopesquera

• Sanitat

• Tèxtil, confecció i pell

• Transport i manteniment de 

vehicles

• Electricitat i electrònica

• Fabricació mecànica

• Fusta, moble i suro

• Hoteleria i turisme

• Imatge personal

• Indústries alimentàries

• Activitats físiques i 

esportives

• Administració i gestió

• Agrària

• Arts gràfiques

• Comerç i màrqueting

• Edificació i obra civil

39 Perfils
En 18 Famílies professionals

FAMÍLIES PROFESSIONALS PFI
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Edificació i obra civil

Auxiliar de construcció

Auxiliar de pintura

Auxiliar d'obres d'interior i pintura

Electricitat i electrònica

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

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

Fabricació mecànica

Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Fusta, moble i suro

Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Activitats físiques i esportives

Auxiliar d’activitats esportives NOU!

Administració i gestió

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

Agrària

Auxiliar d'activitats forestals

Auxiliar en vivers i jardins

Auxiliar d'activitats agropecuàries

Auxiliar d'activitats ramaderes

Arts gràfiques

Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia

Comerç i màrqueting

Auxiliar de comerç i atenció al públic

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Auxiliar de comercialització de productes i logística

Perfils professionals PFI



38

Marítimo pesquera

Auxiliar d'activitats aqüícoles

Sanitat

Auxiliar en centres sanitaris NOU!

Tèxtil, confecció i pell

Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Auxiliar de confecció en pell NOU!

Transport i manteniment de vehicles

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Auxiliar de manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Auxiliar d'operacions en aeroports

Auxiliar de manteniment i reparació de carrosseria de vehicles

Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal

Hoteleria i turisme

Auxiliar de cuina

Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

Auxiliar de pastisseria i forneria

Imatge personal

Auxiliar d' imatge personal: perruqueria i estètica

Indústries alimentàries

Auxiliar en establiments del sector carni (dual)

Auxiliar de preparació i comercialització de peix i marisc  NOU!

Informàtica i comunicacions

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

Instal·lació i manteniment

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Perfils professionals II


