
 Els estudis de 
Formació Professional Inicial

Jornada per a les orientadores i els orientadors 
del Saló Ensenyament

25 i 27 de febrer i 4 de març de 2014



Cicles formatius:
Itinerari professionalitzador
Obtenció d’una titulació de formació professional.
Modificacions curriculars en la formació professional.
Implantació dels nous títols LOE.
Compleció d’estudis LOGSE.
Convalidacions.

      Carnets professionals.
Provés d’accés als cicles formatius. 
Curs d’accés als cicles formatius.
Proves d’obtenció del títol de tècnic/a i tècnic/a superior.
Proves d’accés a la universitat.
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 La FP, un itinerari professionalitzador al servei de les persones i les empreses
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Obtenció d'una titulació de formació professional.

Una persona pot obtenir un títol de formació professional (LOGSE 
O LOE) de les següents maneres:

- presencial en els instituts d'ensenyament secundari
- semipresencial en els instituts d'ensenyament secundari
- a distància, en l'IOC
- mitjançant les proves d'obtenció del títol de tècnic/a i de 
tècnic/a superior
- per reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 
per l'experiència laboral i les activitats socials
- mitjançant el procés d’acreditació de competències

Cicles formatius.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/comcursar



Modificacions curriculars de formació professional.

Es pot cursar un títol de formació professional mitjançant una 
modificació curricular.

1. Perfil de l'alumnat: un/a alumne/a que presenti necessitats 
educatives especials derivades d'una discapacitat.
2. Procediment de sol·licitud.
3. Tipus de modificacions curriculars:

- les que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic/a o de  
tècnic/a superior
- les que condueixen a l'obtenció d'una certificació d'estudis 
parcials.

Cicles formatius.



Implantació de nous títols de la Formació Professional 
Inicial. 1/4

Cicles formatius.

El procés d'actualització dels cicles formatius en l'àmbit de la 
LOE va començar en el curs escolar 2009-10.

Per al proper curs escolar 2013-14, hi ha previsió d'implantar-se 
8 titulacions noves.

(http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/novestit/calendari)

   NOVETATS

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf


Implantació de nous títols de la Formació Professional 
Inicial. 2/4

Cicles formatius.

Els nous cicles d’FP LOE que poden implantar-se el curs 2014-2015 són:
 CFPM  Impressió gràfica
 CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
 CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica
 CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal
 CFGS Ortopròtesi i productes de suport
 CFGS Guia, informació i assistència turístiques perfil animador
 CFGS Promoció d’igualtat de gènere
 CFGM Emergències i protecció civil  (Aquest cicle s’imparteix a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya únicament per a les persones que han 
superat el procés selectiu per accedir als Cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya o bé de Bombers de Barcelona)

També es podrà impartir el nou títol de la Generalitat el curs 2014-2015 :
 CFGM  Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua

   NOVETATS

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf


Implantació de nous títols de la Formació Professional 
Inicial. 3/4

Cicles formatius.

El curs 2014-2015 no hi haurà matrícula de primer curs dels següents 
cicles LOGSE dels quals  s’inicia l’extinció:

 CFGM 0402 Impressió en arts gràfiques
 CFGS 0451 Disseny i producció editorial
 CFGS 0452 Producció en indústries d’arts gràfiques
 CFGS 1657 Òrtesis i pròtesis
 CFGS 1055 Animació turística

   NOVETATS

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf


Implantació de nous títols de la Formació Professional 
Inicial. 4/4

Cicles formatius.

Els cicles LOGSE d’un sol curs afectats per la demora són els següents:
CFPM Comerç
CFPM Estètica personal decorativa
CFPM Laboratori
CFPS Secretariat
CFPS Gestió comercial i màrqueting
CFGM     Busseig a profunditat mitjana

Per tant, no s’implantaran els següents cicles LOE :
CFPM Activitats comercials
CFPM Estètica i bellesa
CFPM Operacions de laboratori
CFPS Assistència a la direcció
CFPS Gestió de vendes i espais comercials
CFPS Màrqueting i publicitat
CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

   NOVETATS

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf


Implantació de nous títols de la Formació Professional 
Inicial  a l’IOC.

Cicles formatius.

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

 Atenció a les persones en situació de dependència (LOE) / Atenció 
sociosanitària (LOGSE) GM (oferta parcial)

 Educació infantil GS
 Integració social GS

   NOVETATS

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Preinscripcio%20i%20matricula/Continguts_preinscripcio/calendari_2010_2011_docs/postobligat_cat.pdf


Cicles formatius.

Compleció d’estudis FP LOGSE (EDU/362/2009, de 17 juliol) 

a) Quines persones poden completar els ensenyaments extingits?

Les persones que:

 Hagin estat escolaritzades en un cicle formatiu i hagin superat 
almenys 1 crèdit.

 Hagin estat inscrites en proves d’obtenció de títols i hagin superat 
almenys 1 crèdit.     

 Hagin estat inscrites en el procés d’acreditació de competències i hagin 
acreditat almenys 1 unitat de competència.



Cicles formatius.

b)On es podran completar els ensenyaments extingits?

Cicles impartits en 
modalitat 
presencial

Cicles inclosos en 
convocatòries d’obtenció 

de títol (POT) o 
d’acreditació de 
competències

Cicles impartits en 
modalitat 
a distància

Compleció al 
centre on es va 

formalitzar la 
darrera 

matrícula

Compleció al centre on 
es va presentar per 

darrera vegada

Compleció a 
l’Institut d’Educació 
Secundària Obert 

de Catalunya 



Cicles formatius.

Mitjançant
Activitats de 

recuperació i avaluació 
(AR), puntuals o 

continuades
Mitjançant  proves 
d’avaluació (PA)

Alumnat del centre amb 
crèdits pendents de cursos 

anteriors extingits.
AR fins extinció total cicle

c) Com es podran completar els ensenyaments?

Exalumnes

Presentats a POT i 
Acreditació de C. al 

centre

PA durant 2 cursos 
posteriors extinció del 
darrer curs del cicle

PA durant 2 cursos 
posteriors a l’inici de 
l’extinció del cicle



Convalidacions. 

Cicles formatius.

Títols LOGSE  
 ORDEN de 20 de diciembre de 2001 por la que se determinan convalidaciones 

de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE 
núm. 8, 9 de gener de 2002)

Títols LOE
 http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/gestioacademica

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/gestioacademica


Carnets professionals.

 Les titulacions LOE tenen incorporades les formacions establertes pels 
carnets professionals requerits en el determinats sectors professionals.

 Podeu consultar la relació en la següent web:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/carnets

 En la web Estudiar a Catalunya, trobareu aquesta informació 
incorporada a cada cicle formatiu.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/carnets


On trobar la informació.

Cicles formatius.

• Web Estudiar a Catalunya 

• Web Xtec.cat: 
     Currículum i orientació FP/Ensenyament professionals. 

  TÍTOLS FP LOGSE
   TÍTOLS FP LOE

(http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp)

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe4937a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Proves d'accés als cicles formatius.

Persones destinatàries.
Calendari:

Període d'inscripció: Del 10 al 19 de març de 2014

Prova a GM:    7 de maig, a les 15.30 hores 
Prova a GS :  14 de maig, a les 15.30 hores (part comuna) i 

15 de maig, a les 15.30 hores (part específica). 
Centres on es faran les proves
Temaris

Informació de les proves d'accés.
Consultar www. gencat.cat/ensenyament.  PROVES

   NOVETATS



Cursos d'accés als cicles formatius.      (1/6)

CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS AL CFGM.
Destinataris: 

Persones que no posseeixen el títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic i que tinguin almenys 17 
anys complerts l’any d’inici del curs. 

Estructura: 1 curs escolar  (600 h)

Matèries:



Cursos d'accés als cicles formatius.      (2/6)

CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS AL CFGM.

Efectes: 
La superació del curs de formació específic per a  l’accés als cicles de 
grau mitjà té els efectes següents:

a) en els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés 
directe a qualsevol cicle de grau mitjà

b) en els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, 
l’exempció de la part general de la prova accés. En tot cas, l’alumnat 
haurà de superar la part específica de la prova accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de 
la prova d’accés de caràcter general.



Cursos d'accés als cicles formatius.      (3/6)
CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS AL CFGS.

Destinataris: 
Persones que posseeixen el títol de Tècnic/a. 

Estructura: 
1 curs escolar  (700 h)

Contingut:
El curs s’organitza en dues parts:

- Part comuna 
- Part específica. Té 4 opcions:

- Cientificotecnològica (CT)
- Humanística i social (HS)
- Artística (AR)
- Esportiva (EE)



Cursos d'accés als cicles formatius.      (4/6)
CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS AL CFGS.

PART MATÈRIES
OPCIONS

DURADA
CT HS AR EE

COMUNA

Llengua catalana 3 h

Obligatòries

X X X X

20 hores/set

Llengua castellana 3 h X X X X

Llengua anglesa 5 h X X X X

ESPECÍFICA

Matemàtiques 4 h Obligatòria X X X X

Física-Tecnologia 4 h

Cal triar-ne 
una.

X   X  

Química-Biologia 4 h X     X

Economia 
d'empresa 4 h   X    

Psicologia i 
sociologia 4 h   X    

Expressió gràfica i 
plàstica 4 h     X  

Ciències de l'esport 4 h       X

Tutoria 1 h Obligatòria X X X X



Cursos d'accés als cicles formatius.      (5/6)
CURS ESPECÍFIC D’ACCÉS AL CFGS.

La superació del curs té els efectes següents:
a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés 

directe per a qui, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà 
de formació professional, vulgui accedir als cicles formatius de 
grau superior, mitjançant la reserva de places prevista. Les 
sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat. 

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i 
disseny, l’exempció de la part comuna de la prova accés. En tot 
cas, l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova 
d’accés.

c) En les ensenyaments esportius de règim especial, 
l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.



Relació entre ensenyaments i opcions del curs d’accés a grau superior.

Cursos d'accés als cicles formatius.     (6/6)

Ensenyaments Opcions del curs 
d’accés

a) Famílies professionals de 
formació professional CT HS AR EE

Activitats físiques i esportives X X   X

Administració i gestió   X    

Agrària X      

Arts gràfiques X   X  

Arts i artesanies     X  

Comerç i màrqueting   X    

Edificació i obra civil X      

Electricitat i electrònica X      

Energia i aigua X      

Fabricació mecànica X      

Fusta, moble i suro X   X  

Hoteleria i turisme X X    

Imatge i so X X    

Imatge personal X X    

Indústries alimentàries X      

Indústries extractives X      

Ensenyaments Opcions del curs 
d’accés

a) Famílies professionals de 
formació professional CT HS AR EE

Informàtica i comunicacions X      

Instal·lació i manteniment X      

Maritimopesquera X      

Química X      

Sanitat X      

Seguretat i medi ambient X X    

Serveis socioculturals i a la 
comunitat   X    

Tèxtil, confecció i pell X      

Transport i manteniment de 
vehicles X      

Vidre i ceràmica X      

b) Cicles formatius d’Arts 
plàstiques i disseny X   X  

c) Ensenyaments esportius X X   X



Previsió de la convocatòria de les proves 2014

Proves d’obtenció del títol de tècnic/a i 
tècnic/a superior.

• Calendari.
• Cicles formatius.
• Estructura de les proves.

Consultar www. gencat.cat/ensenyament.  PROVES



Procés de reconeixement acadèmic

Servei d’assessorament i Servei de reconeixement.

 Actualment, les persones interessades en aquest 
procés poden sol·licitar el servei d'assessorament en la formació 
professional que s'informa a continuació.

 Un cop finalitzat l'assessorament, les persones interessades poden 
sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que 
hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats 
socials.



Els estudis de formació professional capaciten per accedir a estudis 
universitaris de grau. 

Proves d'accés a la universitat (PAU).

El procediment d’admissió a la universitat indica que aquests 
estudiants poden incrementar la seva nota, si, de manera 
voluntària, fan exàmens de l’anomenada fase específica de les 
PAU. 

    
(http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html)



FP en dual

     Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat 
laboral, 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. 

      Els centres educatius, els cicles en dual i les empreses 
col·laboradores es troben a:

       www.gencat.cat/ensenyament    EMPRESES-FP DUAL

http://www.gencat.cat/ensenyament
http://www.gencat.cat/ensenyament


Moltes gràcies

Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

ordenaciofp.ensenyament@gencat.cat
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