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Estàs a l’últim any de l’ESO així que, ha arribat el moment de prendre decisions. Durant els
propers mesos hauràs de reflexionar sobre quin itinerari formatiu vols seguir.
Escollir el teu futur acadèmic i professional no és fàcil, per això és molt important que
t’informis de totes les opcions formatives.
Si has aprovat l’ESO pots continuar estudiant el batxillerat o cursar un cicle formatiu de grau
mitjà per començar a tastar una professió que t’interessi, però si no l’has aprovat també tens
altres opcions d’estudis per després incorporar-te al món laboral o continuar la teva formació,
per exemple pots fer un PFI i després un CFGM...
Aquest dossier és una eina perquè coneguis tots els itineraris formatius i l’oferta educativa que
hi ha a l’Alt Penedès.
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El batxillerat és l’ensenyament que té per objectiu facilitar la
formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments
de Grau Superior o Graus Universitaris.
S’hi accedeix amb el Graduat en ESO. O amb un CFGM. Es pot fer de manera presencial o a
distància.
La seva durada és de *2 cursos acadèmics i es fan 30 hores setmanals de classe. Consta de
dues parts:



Part comuna: matèries comunes i tutoria
Part diversificada: matèries de modalitat, matèries optatives i treball de recerca

Hi ha 4 modalitats:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

BAXTILLERATS DOBLES
Baccalauréat
Internacional
I Ensenyaments Esportius*
Batxilerat d’art i cicle d’arts
plàstiques*

ARTS
Arts plàstiques, imatge i
disseny, arts escèniques,
música i dansa

*Prova pilot, es cursen
amb 3 anys

L’estructura de les matèries és la següent:
-



Matèries comunes: obligatòries per a tot l’alumnat , independentment de la modalitat
de batxillerat
Matèries comunes d’opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que
escullis.
Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que escullis. El centre
dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou. L’alumne ha de cursar tres
o quatre matèries de modalitat, una d’aquestes d’opció obligatòria, si només se’n
cursen tres l’alumne pot triar una materia d’una altre modalitat o bé dues
d’específiques.
Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir en els diferents itineraris
Si has superat un CFGM, pots demanar convalidacions de matèries optatives i TR.
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MATÈRIES COMUNES (OBLIGATÒRIES)
1er CURS
Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera I
Ciències del món contemporani
Educació física
Filosofia

2n CURS
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II
Història de la filosofia
Història

MATÈRIES PER MODALITAT
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Llatí I i II (per itinerari d’Humanitats)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (per
itinerari de Ciències Socials)
Economia
Economia de l’empresa I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l’art
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY
Fonaments de l’art l i Il
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Volum

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Matemàtiques l i ll
Biologia I i II
Ciències de la Terra i del medi ambient
(geologia) l i ll
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Química l i ll
Tecnologia industrial l i ll

ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
Fonaments de l’art l i Il
Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Llengua i cultura occitanes
Història de la música i la dansa
Psicologia
Segona llengua estranger I i II
Sociologia
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Religió
Estada a l’empresa
Específica de centre
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TREBALL DE RECERCA: s’inicia a 1r de batxillerat i es presenta a 2n curs. L’alumne ha de triar un
tema, que estarà tutoritzat per un professor/a.
Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa
Si es cursa algun dels sis cursos dels ensenyaments professionals de música o dansa en un centre
oficial es pot demanar, l'exempció de fer les matèries optatives i una matèria de modalitat del
batxillerat.

BATXIBAC
El Batxibac, que s’imparteix a l’institut Eugeni d’Ors de Vilafranca. Permet cursar un currículum
mixt: es fa un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries llengua i
literatura francesa i història de França. Un cop aprovat, a més d’obtenir el títol de batxillerat, s’obté
també la titulació de baccalauréat si se supera una prova externa que es fa íntegrament en francès.
Per accedir-hi cal acreditar almenys el B1 en llengua francesa.
Un cop aprovat s’obté el títol de BATXILLER.
BATXILLERAT INTERNACIONAL
El batxillerat internacional (BI) és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització
del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment
curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge.
A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en quatre
centres públics (Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel Ferrater i Soler, de
Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida, i Institut Moisès Broggi, de Barcelona) i en diversos
centres privats. Consulteu les dates de preinscripció i proves de selecció als portals web
d'aquests quatre centres.

BATXILLERAT I ENSENYAMENTS ESPORTIUS I BATXILLERAT D’ART I CFGM EN ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY – PROVA PILOT
La titulació doble de batxillerat i ensenyaments esportius (BEsp), o el batxillerat d’art que
forma part de l'oferta oficial per al curs 2019-2020 regulada pel Departament d'Educació,
permet l'obtenció de dues titulacions de la següent forma: la de batxiller en tres cursos
acadèmics i la d'un cicle d'ensenyaments esportius o artístics en els dos primers d'aquests
tres cursos.
Les modalitats de batxillerat que es poden cursar són: la de ciències i tecnologia, per una
banda, i la d'humanitats i ciències socials, pel que fa ensenyaments esportius. Les modalitats
que s'ofereixen per a aquest curs són: atletisme, basquetbol, futbol, salvament i
socorrisme i vela.
El batxillerat artístic permet combinar-ho amb qualsevol cicle
d’ensenyaments artístics. . La modalitat de batxillerat escollida es combina amb una única
modalitat esportiva concreta.
Per poder optar a aquesta titulació doble s'ha d'estar en possessió del títol d'ESO o
equivalent i haver superat la prova específica d'accés als cicles formatius de grau mitjà
corresponents.
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I DESPRÉS, QUÈ POTS FER?
• Estudis universitaris (amb les PAU - Selectivitat)
• CFGS de Formació Professional
• CFGS d’Arts plàstiques i disseny (amb prova específica si no s’ha superat la modalitat de
batxillerat d’Arts)
• Ensenyaments esportius (amb prova específica)
• Ensenyaments superiors artístics (amb prova específica).
• Accedir al món laboral

CENTRES ON CURSAR BATXILLERAT A L’ALT PENEDÈS:

SANT MARTÍ SARROCA

GELIDA

SANTA MARGARIDA I ELS
MONJOS

INSTITUT DE L’ALT FOIX
(públic) Passeig Esportiu,
18
Tel. 93 899 09 46
institutaltfoix@gmail.com

INSTITUT GELIDA (públic)
C. Joan Pascual i Batlle, 1-15
Tel. 93 779 04 50
www.xtec.es/centres/a8
035246

INSTITUT EL FOIX (públic)
C. Joan Pascual i Batlle, 1-15
Tel. 93 779 04 50
www.xtec.es/centres/a
8035246

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

SANT SADURNÍ D’ANOIA
ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL
PENEDÈS (públic)
Pl. Santiago Rusiñol, s/n
Tel. 93 891 20 61
www.intermunicipal.com

SANT JOSEP (privat)
C. Germans de Sant Gabriel, 2-7
Tel. 93 818 34 10.
www.stjosep.com
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

VILFRANCA DEL PENEDÈS
INSTITUT ALT PENEDÈS (públic)
Av. Tarragona, s/n
Tel. 93 890 22 14
www.institutaltpenedes.cat

INSTITUT EUGENI D’ORS (públic)
Av. Tarragona, s/n
Tel. 93 890 38 33
www.ies-eugeni.cat

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Batxibac (Batxillerat + Baccalauréat)

7

INSTITUT MILÀ I FONTANALS
C. Torrelles de Foix, s/n
Tel. 93 817 20 18
www.insmilaifontanals.cat

MONTAGUT (privat)
C. Amàlia Soler, 169
Tel. 93 890 32 22
www.escolamontagut.cat

Artístic:
Arts plàstiques, imatge i disseny Arts escèniques,
música i dansa
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
Av. Europa s/n
Tel. 93 817 37 48
https://agora.xtec.cat/insvilafranca/
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
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La formació professional s’estructura en famílies professionals que
s’ordenen en ensenyaments en cicles de grau mitjà i superior.
Aquests et capaciten a per a l’exercici qualificat de diverses
professions. Adquireixen competències professionals i el
coneixement proper de cada sector, per tant et preparen Donen per
incorporar-se al món laboral i/o continuar la formació.
Hi ha diferents cicles formatius:
 FORMACIÓ PROFESSIONAL
 ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
 ENSENYAMENTS ESPORTIUS
 MÚSICA I DANSA
Per poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:


-

Haver superat l’ESO
En cas de no disposar del Graduat en ESO:
Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza
la prova o,
Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17
anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

A Catalunya existeixen 24 famílies professionals, dins de cada família podem trobar un o més
cicles formatius.
La durada dels cicles és entre 1 i 2 dos cursos acadèmics, i els seus continguts estan relacionats
amb el mateix, és a dir, no hi ha matèries comunes. Cada cicle formatiu té una part teòrica i
una part de pràctiques en empreses.
Un cop acabat un CFGM s’obté el títol de TÈCNIC/A
FP DUAL:

La Formació Professional dual o FP dual és una modalitat de formació professional que es
realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa.
Aquest tipus de formació s’està impartint en diferents centres educatius i diferents empreses,
cada formació té unes característiques específiques i aquestes poden variar d’un programa a
un altre.
Els seus principals objectius són:




Augmentar la col·laboració entre els centres formatius de FP i les empreses
Ajudar-te a conèixer més de prop en el que treballaràs
Facilitar-te la futura incorporació al mercat de treball.

Les característiques d’aquest tipus de formació són:






Existeix un mínim d’un 33% d’hores de formació a l’empresa.
La formació teòrica i la formació pràctica es realitzen en alternança.
Hi ha una retribució econòmica i l’alta a la Seguretat Social.
La duració dels estudis pot ser de 3 anys en lloc de 2 anys.
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I DESPRÉS, QUÈ POTS FER:
•
•
•
•
•
•

Un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà
Un altre CFGM
El batxillerat
El curs d’accés a grau superior
Presentar-te a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Accedir al món laboral

CENTRES AMB CICLES FORMATIUS DE FP A L’ALT PENEDÈS:

VILFRANCA DEL PENEDÈS
INSTITUT ALT PENEDÈS (públic)
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 890 22 14
www.institutaltpenedes.cat

INSTITUT EUGENI D’ORS (públic)
Av. Tarragona, s/n
Tel. 93 890 38 33
www.ies-eugeni.cat

INSTITUT MILÀ I FONTANALS
C. Torrelles de Foix, s/n
Tel. 93 817 20 18
www.insmilaifontanals.cat

CF Grau Mitjà
 Mecanització
 Instal·lacions
elèctriques
robòtiques

CF Grau Mitjà
 Gestió administrativa
 Activitats comercials (FP
DUAL)
 Sistemes microinformàtics i
xarxes

CF Grau Mitjà
 Cures auxiliars d’infermeria

i

CF Grau Superior
 Automatització
i
robòtica
industrial (FP DUAL)
 Mecànica Industrial (FP
DUAL)

CF Grau superior
 Animació d’activitats
físiques i esportives

CF Grau Superior
 Administració i finances(FP
DUAL)
 Transport i logística(FP DUAL)
 Desenvolupament
d’aplicacions multiplataforma
(FP DUAL)

SANT SADURNÍ D’ANOIA
ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL
PENEDÈS (públic)
Pl. Santiago Rusiñol, s/n
Tel. 93 891 20 61
www.intermunicipal.com

ESCOLA DE VITICULTURA I
ENOLOGIA MERCÈ ROSSELL I DOMÈNECH (públic)
Barri d’Espiells, s/n.
Tel. 93 891 14 12.
www.escolaespiells.com

CF Grau Mitjà
 Gestió administrativa
 Atenció a persones en situació de
dependència (FP DUAL)

CF Grau Mitjà
 Olis d’oliva i vins
CF Grau Superior
 Màrqueting Enològic
 Vitivinicultura (DUAL)

CF Grau Superior
 Administració i finances (FP DUAL)
 Educació Infantil (FP DUAL)
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Cicles formatius de formació professional per famílies professionals:
FAMÍLIES PROFESSIONALS
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

AGRÀRIA

ARTS GRÀFIQUES

COMERÇ I MÀRQUETING

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 Conducció d'activitats fisicoesportives en el
medi natural
 Explotació d'estacions d'esquí
 Gestió administrativa
 Gestió administrativa, perfil professional d’àmbit
jurídic.
 Gestió administrativa, perfil professional d’àmbit
sanitari.
 Aprofitament i conservació del medi natural
 Jardineria i floristeria
 Producció agroecològica
 Producció agroecològica, perfil professional
de producció agrícola ecològica
 Producció agropecuària
 Producció agropecuària, perfil professional de
producció agrícola
 Producció agropecuària, perfil professional de
producció ramadera
 Activitats eqüestres
 Impressió gràfica
 Impressió gràfica, perfil professional en converting
 Preimpressió digital
 Post-impressió i acabats gràfics
 Activitats comercials
 Activitats comercials perfil professional de logística
 Comercialització de productes alimentaris
 Activitats comercials perfil professional de moda

 Ensenyament i animació socioesportiva
 Condicionament físic

 Construcció
 Obres d'interior, decoració i rehabilitació

 Projectes d'edificació
 Projectes d'obra civil

 Administració i finances
 Assistència a la direcció
 Administració i finances perfil professional gestor d’assegurances






Gestió forestal i del medi natural
Ramaderia i assistència en sanitat animal
Paisatgisme i medi rural
Paisatgisme i medi rural perfil professional gestió agropecuària

 Disseny i edició de publicacions impresos multimèdia
 Disseny i gestió de la producció gràfica







Comerç internacional
Gestió de vendes i espais comercials
Màrqueting i publicitat
Màrqueting i publicitat perfil professional Enològic
Transport i logística

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

 Instal·lacions de telecomunicacions
 Instal·lacions elèctriques i automàtiques

ENERGIA I AIGUA



FABRICACIÓ MECÀNICA

 Mecanització
 Mecanització, perfil professional de manteniment i
reparació en rellotgeria
 Soldadura i caldereria

FUSTA, MOBLE I SURO

 Fusteria i moble
 Instal·lació i moblament

HOTELERIA I TURISME

 Cuina i gastronomia
 Serveis en restauració

Xarxes i estacions de tractament d’aigües
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 Projectes d'obra civil, perfil professional d’ús d’aplicacions SIG
 Organització i control d’obres de construcció
 Projectes d’edificació, perfil professional Rehabilitació i
restauració
 Automatització i robòtica industrial
 Manteniment electrònic
 Sistemes de telecomunicacions i informàtics
 Sistemes electrotècnics i automatitzat
 Electromedicina clínica
 Sistemes electrotècnics i automatitzat perfil professional
d’instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell
 Eficiència energètica i energia solar tèrmica
 Energies renovables
 Gestió de l’aigua
 Construccions metàl·liques
 Disseny en fabricació mecànica
 Disseny en fabricació mecànica, perfil professional de
desenvolupament virtual de l’automòbil.
 Òptica d'ullera
 Programació de la producció en emmotllament de metalls i
polímers
 Programació de la producció en fabricació mecànica
 Programació de la producció en fabricació mecànica perfil
professional de motlles i materials
 Disseny i moblament
 Disseny i moblament, perfil professional de construccions
efímeres i decorats
 Agències de viatges i gestió d'esdeveniments
 Direcció de cuina
 Direcció de serveis de restauració
 Gestió d'allotjaments turístics
 Guia, informació i assistència turístiques

IMATGE I SO



Vídeo, discjòquei i so

IMATGE PERSONAL




Estètica l i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil•lar

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES







INDÚSTRIES EXTRACTIVES

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Elaboració de productes alimentaris
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d'oliva i vins
Excavacions i sondatges
Excavacions i sondatges, perfil professional
d'operacions de maquinària de construcció

Pedra natural
 Sistemes microinformàtics i xarxes

 Guia, informació i assistència turístiques, perfil professional
d’animació turística

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius, perfil
professional mons virtuals, realitat augmentada i gamificació.

Il•luminació, captació i tractament d'imatge

Producció d'audiovisuals i espectacles

Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

So per a audiovisuals i espectacles

Assessoria d'imatge personal i corporativa

Caracterització i maquillatge professional

Estètica integral i benestar

Estilisme i direcció de perruqueria
 Termalisme i benestar

Processos i qualitat en la indústria alimentària

Vitivinicultura

Indústries alimentàries
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Administració de sistemes informàtics en xarxa
Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil
professional ciberseguretat
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil
professional informàtica aplicada a la logística
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil
professional videojocs i oci digital.
Desenvolupament d'aplicacions per a webs
Desenvolupament d'aplicacions per a webs, perfil professional
bioinformàtica.

INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT

MARITIMOPESQUERA

QUÍMICA

SANITAT

SEGURETAT I MEDI AMBIENT
















Instal•lacions de producció de calor
Instal•lacions frigorífiques i de climatització.
Manteniment electromecànic

Operacions subaquàtiques i hiperbàriques
Cultius aqüícoles
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i
embarcacions
Navegació i pesca de litoral
Operacions de Laboratori
Planta química
Planta química, perfil professional productes
farmacèutics i cosmètics.
Cures auxiliars d'infermeria
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia




























 Emergències i protecció civil
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Desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de
fluids
Manteniment d'instal•lacions tèrmiques i de fluids
Mecatrònica industrial
Mecatrònica industrial, perfil professional de productes
ceràmics.
Prevenció de riscos professionals
Aqüicultura
Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i
embarcacions
Transport marítim i pesca d'altura
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Química ambiental
Química industrial
Anatomia patològica i citologia
Audiologia protètica
Dietètica
Documentació i administració sanitària
Documentació i administració sanitària perfil professional de
gestió de dades
Higiene bucodental
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Laboratori clínic i biomèdic
Laboratori clínic i biomèdic, perfil professional de recerca
Ortopròtesi i productes de suport
Pròtesis dentals
Radioteràpia i Dosimetria
Educació i control ambiental
Química i Salut Ambiental

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT

 Atenció a persones en situació de dependència

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL





TRANSPORT I MANTENIMENT DE
VEHICLES











Confecció i moda
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils,
perfil professional gènere de punt
Carrosseria
Conducció de vehicles de transport per carretera
Electromecànica de maquinaria
Electromecànica de vehicles automòbils
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil
professional d’electromecànica de vehicles
industrials
Electromecànica de vehicles automòbils, perfil
professional d’avions amb motor de pistó
Manteniment de material rodant ferroviari
Manteniment d’estructures de fusta i mobiliari
d’embarcacions i d’esbarjo.
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Animació sociocultural i turística
Educació infantil
Integració social
Mediació comunicativa
Promoció de la igualtat de gènere
Disseny tècnic en tèxtil i pell
Patronatge i moda
Vestuari a mida i per a espectacles
Automoció
Manteniment aeromàntic d’avions amb motor de turbina
Manteniment aviònica

Els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny donen
coneixements professionals en l'àmbit artístic i preparen per
incorporar-se al món laboral i/o continuar la formació.
Per poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:


-

Haver superat l’ESO
En cas de no disposar del Graduat en ESO:
Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza
la prova o,
Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17
anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

També cal fer una prova específica d’accés:
- Per als cicles formatius de grau mitjà la prova consta d’un exercici relacionat amb la
matèria d’educació visual i plàstica de l’ensenyament secundari obligatori.
- Per als cicles formatius de grau superior la prova consta de 2 matèries a triar entre:
dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.
La durada dels cicles és entre 1 i 2 cursos acadèmics, i els seus continguts estan relacionats
amb el mateix, és a dir, no hi ha matèries comunes. Cada cicle formatiu té una part teòrica i
una part de pràctiques en empreses.
A Catalunya hi ha 13 famílies professionals, dins de cada família podem trobar un o més cicles
formatius.
Un cop acabat el CFGM d’arts plàstiques i disseny s’obté el títol de TÈCNIC/A
I DESPRÉS, QUÈ POTS FER:
•
•
•
•
•

Un altre CFGM
El batxillerat
El curs d’accés a grau superior
Un cicle de grau superior (has de superar la prova d’accés)
Accedir al món laboral

CENTRES ANB CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY A L’ALT PENEDÈS:
VILFRANCA DEL PENEDÈS
ARSENAL. ESCOLA MUNICIPAL D’ART
C. La Font, 43. Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 13 62 www.arsenal.cat
CF Grau Mitjà:
• Joieria artística
• Assistència al producte gràfic imprès
• Assistència al producte gràfic interactiu

CF Grau Superior:
• Gràfica audiovisual
• Gràfica impresa
• Procediments de joieria artística
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Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny per famílies professionals:
FAMÍLIES PROFESSIONALS
ART FLORAL
ARTS APLICADES A LA INDUMENTÀRIA
ARTS APLICADES AL LLIBRE

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ




Floristeria
Artesania i complements de cuir
Serigrafia artística

ARTS APLICADES AL MUR
ESCULTURA





Revestiments murals
Forja artística
Reproduccions artístiques en fusta

CERÀMICA ARTÍSTICA






Decoració ceràmica
Terrisseria
Assistència al producte gràfic imprès
Assistència al producte gràfic interactiu

COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

DISSENY D'INTERIORS

DISSENY INDUSTRIAL
ESMALTS ARTÍSTICS
JOIERIA D'ART
TÈXTILS ARTÍSTICS




VIDRE ARTÍSTIC

.

Esmaltatge sobre metalls
Procediments de joieria artística

Procediments de vidre en fred
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR





































Art floral
Estilisme d'indumentària
Enquadernació artística
Gravat i tècniques d’estampació
Arts aplicades al mur
Ebenisteria artística
Escultura aplicada a l’espectacle
Fosa artística
Motlles i reproduccions escultòriques
Tècniques escultòriques
Ceràmica artística
Modelisme i matriceria ceràmica
Animació
Animació, perfil professional entorns virtuals
Còmic
Fotografia
Gràfica audiovisual
Gràfica audiovisual, perfil professional d’infografia en 3D
Gràfica impresa
Gràfica interactiva
Gràfica publicitària
Il•lustració
Aparadorisme
Arquitectura efímera
Elements de jardí
Moblament
Projectes i direcció d'obres de decoració
Mobiliari
Modelisme i maquetisme
Modelisme industrial
Esmalt artístic al foc sobre metalls
Joieria artística
Art tèxtil
Estampacions i tintatges artístics
Brodats i Rebosters
Puntes artístiques

Els cicles formatius d’esports donen coneixements
professionals en l'àmbit esportiu i preparen per incorporar-se al
món laboral i/o continuar la formació.
Per poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:


-

Haver superat l’ESO
En cas de no disposar del Graduat en ESO:
Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza
la prova o,
Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17
anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

També cal fer una prova específica d’accés per valorar la condició física.
El grau mitjà s’estructura en dos nivells: en el primer s’obté un Certificat, i en el segon el títol
de Tècnic/a. Els continguts estan relacionats amb el mateix, és a dir, no hi ha matèries
comunes. Cada cicle formatiu té una part teòrica i una part de pràctiques.
A Catalunya hi ha 14 famílies esportives, dins de cada família podem trobar un o més cicles
formatius.
Un cop acabat un CFGM s’obté el títol de TÈCNIC/A.
I DESPRÉS, QUÈ POTS FER:
•
•
•
•
•
•
•

Un altre CFGM
Un CFGS d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si superes la prova general
d’accés o tens el títol de batxiller.
Un CFGS de la família d’activitats físiques i esportives, si superes la prova general d’accés o
tens el títol de batxiller.
El batxillerat
El curs d’accés a grau superior
Presentar-me a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Accedir al món laboral

CENTRES AMB CICLES FORMATIUS D’ESPORTS A L’ALT PENEDÈS:
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
INSTITUT MILÀ I FONTANALS (públic)
C. Torrelles de Foix, s/n. Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 20 18. www.insmilaifontanals.cat
CF Grau Mitjà (1r i 2n nivell): - Futbol
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Cicles formatius d’esports per famílies professionals:
FAMÍLIES PROFESSIONALS

ATLETISME
BASQUETBOL
BUSSEIG ESPORTIU
ESGRIMA
ESPELEOLOGIA
JUDO I DEFENSA PERSONAL
HÍPICA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ










ESPORTS D'HIVERN

ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA

VELA
FUTBOL I FUTBOL SALA
HANDBOL
PIRAGÜISME

SALVAMENT I SOCORRISME


















Atletisme
Basquetbol
Busseig esportiu amb escafandre Autònom
Esgrima
Espeleologia
Judo i defensa personal
Disciplines hípiques de resistència, orientació i
turisme eqüestre
Disciplines hípiques de salt, doma i concurs
complet
Esquí alpí
Esquí de fons
Surf de neu
Alta muntanya
Descens de barrancs
Escalada
Muntanya mitjana
Vela amb aparell fix
Vela amb aparell lliure
Futbol
Futbol sala
Handbol
Piragüisme en aigües braves
Piragüisme en aigües tranquil·les
Piragüisme recreatiu. Guia en aigües braves
Salvament i socorrisme
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CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR




Atletisme
Basquetbol



Hípica








Esquí alpí
Esquí de fons
Surf de neu
Alta muntanya
Escalada
Esquí de muntanya







Vela amb aparell fix
Vela amb aparell lliure
Futbol
Futbol sala
Handbol



Salvament i socorrisme

Arts escèniques

Els ensenyaments professionals d’arts escèniques comprenen el
conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament
qualificat de diverses professions de les arts del circ i l’

Els ensenyaments professionals d'arts escèniques comprenen el conjunt d'accions formatives que
capaciten per al desenvolupament qualificat de diverses professions de les arts del circ i l'actuació
teatral. Permeten l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica,
així com l'actualització i l'ampliació de les competències professionals i personals al llarg de la
vida.

Per poder accedir a aquests estudis, cal que compleixis una de les següents condicions:


-

Haver superat l’ESO
En cas de no disposar del Graduat en ESO:
Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza
la prova o,
Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17
anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

També cal fer una prova específica d’accés .
FAMÍLIES PROFESSIONALS

CIRC
TEATRE
CANT

CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ



Animació en circ

CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR

 Arts del Circ
 Tècniques d’actuació teatral
.
Tècniques en direcció de
coral

A Catalunya hi ha 3 famílies d’arts escèniques, dins de cada família podem trobar un o més
cicles formatius.

20

PROVES I CURSOS PER ACCEDIR ALS CICLES DE GRAU MITJÀ


Prova d’accés als cicles de grau mitjà (PACCFGM)
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Són proves que permeten accedir a cicles formatius de grau mitjà si no es tenen els requisits
per a fer-ho directament. La realització d’aquesta prova es du a terme a l’Institut Alt Penedès
de Vilafranca del Penedès.
La prova es fa un cop a l’any, al mes de maig, però la matrícula es realitza abans, entre febrer i
març.
REQUISITS

Per realitzar la prova d’accés cal que tinguis 17 anys, o els compleixis durant l’any en que es
realitza la prova d’accés. No tenir l’ESO.
No es poden inscriure a les proves:
-

Les persones que tenen la titulació acadèmica (o els ensenyaments equivalents) que
permeten l’accés directe als CFGM no es poden inscriure a les proves (ESO).
Tampoc no s’hi poden inscriure les persones que han superat el curs específic d’accés
als CFGM (CAM)
Les persones que hagin superat un programa de formació inicial (PFI) amb nota igual o
superior a 8.

QUALIFICAIONS I CERTIFICACIONS

Un cop sumades la qualificació de la prova i la puntuació complementària que correspongui,
les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren
aptes.
La qualificació global de la prova és la nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals, que es
calcula aplicant el barem següent a cada matèria:
Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts, se’ls podrà sumar, si escau, un 20%
de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés o un
20% de la qualificació amb què ha superat el programa de formació i inserció (PFI), només si la
qualificació del programa és igual o superior a 5 i inferior a 8.



Curs específics per a l’accés als cicles de grau mitjà

És un curs que et permet, si el superes, l’accés directe als CGFM.
En cas de voler cursar un CFGM d’arts o esports, queden exempts de realitzar la part comuna
de la prova, però NO l’específica.

REQUISITS:

-

No tenir l’ESO i Tenir, com a mínim, 17 anys l’any que es matriculen.

PROVES I CURSOS PER ACCEDIR ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR
Per accedir a un CF de grau superior tens diverses opcions:
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-

Tenir el títol de batxillerat
Tenir el títol de tècnic/a superior
Haver superat les proves d’accés als cicles de grau superior
Tenir el títol de tècnic/a mitjà del mateix itinerari del cicle que es vol cursar
Superar el curs de preparació per la incorporació als cicles formatius de grau superior



Curs de preparació per la incorporació als cicles de grau superior

Realitzar aquest curs atorga prioritat en els procediments d’admissió als cicles formatius de
grau superior (només fins al curs 20/21). En el cas dels ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas
d’ensenyaments esportius, no eximirà de fer la proca d’accés de caràcter general, però sí que
n’incrementarà la puntuació final. Es multiplicarà per 0’15 la puntuació del Curs i es sumarà a
la mitjana de la prova d’accés i el curs de tècnic esportiu.
La durada és d’un curs escolar.
El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar
una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que
és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir
posteriorment.



Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau superior

Són unes proves que et permeten accedir als CFGS de Formació professional, d’Arts plàstiques
i disseny o d’Ensenyaments esportius.
Els continguts de la prova són:
-

-

Matèries de la part comuna: llengua catalana i castellana, llengua estrangera,
matemàtiques i/o història (pots escollir història enlloc de matemàtiques si vols accedir
als CFGS d’Arts o Esporius).
Matèries de la part específica: segons la família professional o cicle al qual l’alumne
vol accedir, cal escollir dues matèries de les 4 opcions.

CENTRES DE PREPARACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A L’ALT PENEDÈS

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
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Escola d’adults Fina Garcia (públic)
Av. Mas Catarro
Tel. 93 818 66 84


Preparació per a les proves d’accés CFGM i CFGS

SANT SADURNÍ D’ANOIA
AULA DE FORMACIÓ D’ADULTS SANT SADURNÍ
(públic)
IE Jacint Verdaguer
Av. De Francesc Macià, s/n
TEL. 93 818 40 32






IES Escola Intermunicipal del Penedès (públic)
Pl. Santiago Rusiñol s/n
Tel. 93 891 20 61
www.intermunicipal.com


Informàtica. Nivells: Inicial i compètic l
Llengua catalana. Nivell 3
Llengua estrangera Anglès nivell 1, 2 i 3
Educació secundària per a persones
adultes (GES)
Preparació per a les proves d’accés CFGM



Preparació a proves d’accés a CFGS (necessari
el títol de Tècnic de grau mitjà)
CPICGS

VILFRANCA DEL PENEDÈS
CENTRE DE FROMACIÓ
D’ADULTS
(públic)
IES Eugeni d’Ors.
Av. Tarragona s/n
Tel. 93 890 53 77

EA Municipal Arsenal (públic)

IES ALT PENEDÈS (públic)

C. de la Font
Tel. 93 892 13 62
www.arsenal.cat
Preparació proves d’accés a
CFGS d’arts plàstiques i disseny

Av. Tarragona s/n
Tel. 93 890 22 14

 Preparació proves d’accés
a CFGS (necessari títol
de Tècnic de grau
mitjà)
 GESO
 Anglès nivell I i II
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 Preparació proves d’accés a
CFGS (necessari títol de
Tècnic de grau mitjà)

Els programes de formació i inserció donen una formació
bàsica en un ofici o professió per accedir a un lloc de treball o
continuar la formació, sobretot cap a cicles formatius de grau
mitjà.
S’hi accedeix sense el Graduat en secundària, amb un mínim de 16 anys o que es compleixin
durant l’any que comença el curs escolar.
La durada és d’un curs acadèmic.
Al final s’obté un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de
competència que s’han acreditat:
I DESPRÉS, QUÈ POTS FER:



Presentar-me a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Accedir al món laboral
CENTRES AMB PFI A L’ALT PENEDÈS:

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
PLA DE TRANSICIÓ AL
TREBALL
(PTT)
Av. Tarragona, s/n
(Institut Alt Penedès)
Tel. 93 817 17 19

CENTRE F.O. FRANCESC
LAYRET
La Fassina. Av. Catalunya, 22.
Tel. 93 817 19 95
http://lafassina.vilafran
ca.org







Auxiliar de vendes, oficina i
atenció al públic
Auxiliar de fabricació
mecànica i instal•lacions
electrotècniques



Auxiliar d’hoteleria: cuina i
serveis de restauració
Auxiliar d’imatge personal:
Perruqueria i estètica

FORMACIÓ I
APRENENTATGE
PROFESSIONAL
Av. Tarragona, s/n
(Institut Alt Penedès)
Tel. 93 890 22 14


Auxiliar de pintura

CENTRE D’ESTUDIS VILAFRANCA EXCELLENS (Privat)
C. Papiol, 5
Tel. 938924569

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

SANT SADURNÍ D’ANOIA
ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

AJUNTAMENT – ESCOLA D’ADULTS
FINA GARCIA MATEU

Camí de les casetes,5
Tel. 93 891 20 61

Masia Mas Catarro
Tel. 93 818 66 84




Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips
informàtics
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Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

ALTRES POSSIBILITATS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
C.F.O FRANCESC LAYRET (La
Fassina)
Av. Catalunya, s/n
Tel. 93 817 19 95
flayret@vilafranca.org



FORMACIÓ OCUPACIONAL
FEGP (Federació empresarial del
Gran Penedès)
C. de Beneficiència, 17
Tel. 902 106 700
https://www.fegp.cat/
 Formació i ocupació

Cursos de formació
ocupacional
Programa SEFED de simulació
d’empreses

AULA
Passeig Camp dels Rolls, 9, 1r,
despatx 10
www.aulapenedes.com




Cursos de formació
ocupacional (consultar
l’oferta formativa
disponible al centre)
Formació per
treballadors en actiu
(consultar l’oferta
formativa disponible al
centre)

CET PENEDÈS
C. General Vallès, 1.
Tel. 93 890 47 45
www.cetpenedes.es



Servei d’Ocupació
C. Hermenigild i Clascar, 1-3
Tel. 93 890 00 00
http://www.ccapenedes.cat/
 Assessorament a persones joves en la
Cursos de formació ocupacional (consultar
recerca de feina...
l’oferta formativa disponible al centre)
Formació per treballadors en actiu
(consultar l’oferta formativa disponible al
centre)

FORMACIÓ NO REGLADA

IDIOMES

OFICINA JOVE DE L’ALT PENEDÈS
C. d’Hermenegild Clascar
Tel. 93 890 00 00
www.dinamo.cat

EOI DE L’ALT PENEDÈS
C. Torrelles de Foix, s/n
Tel. 93 890 52 06
www.eoialtpenedes.cat
 Francès
 Anglès
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Els itineraris
formatius
específics són
ensenyaments
professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant
IFE
l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives
especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o
moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i
continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la
seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les
competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i
laboral.
CENTRES AMB IFE A L’ALT PENEDÈS:

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
IFE
Av. Tarragona, s/n (Institut Alt Penedès)
Tel. 93 817 17 19


Auxiliar en vendes i atenció al públic
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ADRECES D’INTERÈS
RECURSOS GENERALS
Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
Proves d’accés
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
Les Universitats a Catalunya
Informació general:
www.gencat.cat/universitats
*Cercador: Què hi perquè estudiar a les universitats catalanes?

EINES PER L’AUTOCONEIXEMENT
Estudiar a Catalunya. Orientació
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
Educaweb. Test d’orientació educativa
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
OCUPACIONS
Cercador d’ocupacions
http://www.educaweb.com/profesiones/

ASSESSORIA ACADÈMICA I PROFESSIONAL (Oficina Jove de l’Alt Penedès)
Pots demanar hora
http://www. dinamo.cat
al Whatsapp 620 38 65 42
o escaneja el codi QR:
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