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Requisits i accés
Amb caràcter general: tenir 18 anys o  
complir-los durant l’any natural en què s’inicia 
la formació

O bé tenir més de 16 anys (o complir-los durant 
l’any natural en què s’inicia la formació) en 
algun dels casos següents:

✔ Tenir un contracte laboral.
✔ Ser esportista d’alt rendiment.
✔ Voler cursar la formació de preparació per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà 
(CFGM).
✔ Amb l’autorització excepcional del director 
dels serveis territorials o el gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

Prova escrita (si escau)

Acollida i orientació

Entrevista personal

Quins avantatges té l’educació d’adults?

Àmbits d’actuació Ensenyaments ContinuïtatTitulacions i 
certificacions

Abans de matricular-se en un ensenyament, tots els alumnes 
han de passar per un procés d’acollida i orientació.

Formació instrumental

• Llengua catalana
• Llengua castellana

• Llengua aranesa

Graduat en educació 
secundària obligatòria

Certificat de formació 
instrumental

Certificats equivalents 
amb el MECR: A1, A2 i B1

Graduat en educació 
secundària obligatòria

Cohesió i participació 
social

Accés al sistema 
educatiu

Adquisició de 
competències 

transprofessionals

Curs específic d’accés 
a cicles formatius de 

grau mitjà de formació 
professional (CAM)

Preparació per a les 
proves d’accés a cicles 

formatius de grau mitjà 
i superior

Preparació per a l’accés 
a la universitat per a 
més grans de 25 anys

Títol de graduat en ESO

Certificats de superació 
de la formació d’accés

✔ Els títols o certificats poden computar com a mèrit o requisit 
en els processos selectius en l’Administració pública
✔ Els títols o certificats demostren les competències de la 
persona a l’hora de cercar feina
✔ Els títols o certificats permeten seguir altres ensenyaments 
dins del sistema educatiu de referència

Ensenyaments 
COMPETIC

Inicial, 1, 2 i 3

Llengües estrangeres 
(anglès i francès)

Fins a ACTIC avançat en 
5 competències

Accés a 3r curs de les 
EOI (anglès i francès)

Certificats d’equivalència  
a l’ACTIC: bàsic,  
mitjà i avançat

Certificats equivalents  
amb el MECR: A1, A2.1  

i A2.2 (A2)

Batxillerat i CFGM de 
formació professional

CFGM de formació 
professional

CFGS de formació 
professional

Ensenyaments 
universitaris

Ensenyaments públics i gratuïts

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/

