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Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

o bé

Prova d’accès a GM

+

Prova d’accès específica

Ensenyaments professionals

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són els ensenyaments reglats

on aprendràs el necessari per exercir una professió

COM S’HI ACCEDEIXCICLES DE GRAU MITJÀ QUE EXPLICAREM

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ESPORTIUS

Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

o bé

Prova d’accès a GM



Formació professional

COM S’ORGANITZEN

Cicle formatiu de grau mitjà

2 cursos acadèmics = 2000h

Formació al 

Centre Educatiu

Total: 2000h

Formació en 

Centres de 

Treball

Títol de tècnic/a mitjàS’OBTÉ



Quins cicles d’ensenyaments de FORMACIÓ 

PROFESSIONAL tenim?

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


Formació professional dual

COM S’ORGANITZEN

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

COM S’HI ACCEDEIX Els requisits són els mateixos que pels CFGM.

Es tracta de la formació que fa possible que els alumnes puguin

compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns

laborals reals.

L'alumne rep part de la formació en el centre educatiu. L'altra

part l'obté mitjançant les activitats formatives que fa a l'empresa.

L'estada a l'empresa es remunerada en modalitat de

contracte o de beca i et donen d’alta a la Seguretat Social.

Vídeo explicatiu

https://www.youtube.com/watch?v=lr8EPMw1Yww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lr8EPMw1Yww&feature=youtu.be


Formació professional dual

Pàgina web 

https://agora.xtec.cat/fpdual/
https://agora.xtec.cat/fpdual/


Arts plàstiques i disseny

Cicles formatius de grau mitjà

Són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir una

professió en l’àmbit de les arts plàstiques i del disseny.

COM S’ORGANITZEN

COM S’HI ACCEDEIX

Títol de tècnic/a en 

arts plàstiques i disseny

2 cursos acadèmics

S’OBTÉ



Quins cicles d’ensenyaments d’ARTS 

PLÀSTIQUES I DISSENY tenim?

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/info-general/


Titulacions dobles

▪ 2 titulacions en 3 cursos (mitjana de 26 hores setmanals)

▪ Modalitats:

▪ Batxillerat i ensenyaments esportius

▪ Batxillerat d'arts i cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

▪ Organització:

▪ 1r curs: 50% del primer curs del batxillerat i el 100% del

primer curs del cicle formatiu de grau mitjà

▪ 2n curs: part que falta del primer curs del batxillerat, i el

segon i últim curs del cicle formatiu de grau mitjà i la formació

en centres de treball

▪ 3r curs: només es fa l'últim any que resta del batxillerat



Esports

Són ensenyaments que et donen la formació necessària per 

exercir professionalment la modalitat esportiva escollida

COM S’HI ACCEDEIX

COM S’ORGANITZEN

Cicles formatius de grau mitjà

Títol de tècnic/a d’esport
corresponent a la modalitat d’esport escollida

1 curs acadèmic

S’OBTÉ



Quins cicles d’ensenyaments ESPORTIUS 

tenim?

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/info-general/


Mobilitat Internacional FCT -ERASMUS +

https://projectes.xtec.cat/mobilitatfp/marcs-dactuacio/


Programes de Formació i Inserció (PFI)



□ AG01 Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals

□ AR02 Auxiliar d'activitats agropecuàries

□ AR03 Auxiliar de vivers i jardins

□ CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

□ EE01 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis

□ EE02 Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

□ EO02 Auxiliar de pintura

□ EO03 Auxiliar de construcció

□ FS01 Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

□ HT03 Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

□ IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

□ IM01 Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

□ IP01 Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

□ TM01 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

□ TX01 Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Programes de Formació i Inserció (PFI)



Itineraris Formatius Específics (IFE)



Institut Brudieu (La Seu d’Urgell)

□ Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives

Institut Escola del Treball (Lleida)

□ Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic

Institut Mollerussa

□ Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds

Institut Escola d’Hotelereia i Turisme (Lleida)

□ Auxiliar en Hoteleria i Turisme

Itineraris Formatius Específics (IFE)



Més informació

Gràcies per la vostra atenció

Preinscripcions als cicles de GM
• FP: 11 al 17 de maig de 2021

• Altres ensenyaments professionalitzadors:

• https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

• Webs dels centres

Jornades
• Portes obertes de cada centre

Web orientació
http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/

