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Ensenyaments professionals

Els Cicles Formatius de Grau Superior són els ensenyaments

reglats on aprendràs el necessari per exercir una professió

COM S’HI ACCEDEIX

CICLES DE GRAU SUPERIOR QUE EXPLICAREM

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ESPORTIUS

Batxillerat

Títol de tècnic

Prova d’accès a GS



Formació professional

Cicle formatiu de grau superior

COM S’HI ACCEDEIX

Títol de tècnic/a superiorS’OBTÉ

Prova d’accés



Quins cicles d’ensenyaments DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL tenim?

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


Formació professional dual

COM S’ORGANITZEN

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

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

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/


Formació professional dual

Experiències d’FP dual

Promoció FP dual

https://agora.xtec.cat/fpdual/wp-content/uploads/usu1832/2020/10/FP_dual_guia_aprenent.pdf
https://projectes.xtec.cat/fpdual/dual-en-imatges/experiencies-dfp-dual/
https://www.youtube.com/watch?v=GNP_7ohACZM
https://projectes.xtec.cat/fpdual/dual-en-imatges/experiencies-dfp-dual/


Arts plàstiques i disseny

Cicles formatius de grau superior

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

Els Cicles Formatius tenen dos tipus de mòduls:

- Mòduls teoricopràctics (al centre de formació)

- Mòdul de formació práctica en empreses (en empreses, tallers..)

COM S’HI ACCEDEIX

Títol de tècnic/a superior en arts

plàstiques i disseny

2 cursos acadèmics

S’OBTÉ

▪ Tenir una titulació que permeti l'accés directe (consultar la pestanya "Accés GS")

▪ Tenir:
▪ El títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), o una titulació superior, o haver superat 

el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o la part comuna de la 

prova d'accés al cicles

▪ i a més superar la prova específica d'accés.

▪ Sense reunir els requisits acadèmics: prova d'accés.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/info-general/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/equivalencies/equivalencies-btx/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/


Quins cicles d’ensenyaments D’ARTS 

PLÀSTIQUES I DISSENY tenim?

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


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 superior

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

1 curs acadèmic

S’OBTÉ

▪ Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva

corresponent.

▪ Tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o la prova general

d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.

▪ En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar

els mèrits esportius corresponents.

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

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


Quins cicles d’ensenyaments 

Esportius tenim?

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


Més informació

Gràcies per la vostra atenció

Preinscripcions als cicles de GS
• FP: 25 al 31 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-superior/inici/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/

