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1. Cicles Formatius de 

Grau Bàsic
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Són estudis que tenen una durada de 2 anys acadèmics i 

es dirigeixen a persones que no han finalitzat l'ESO i 

volen prosseguir la seva formació reglada.

Es tracta d'estudis d'oferta obligatòria i gratuïta. Aquests

cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora 

per a l'alumnat que ha tingut dificultats durant l'Educació

Secundària Obligatòria i no ha aconseguit titular.

Amb els cicles formatius de grau bàsic s’obté el títol

de graduat en ESO i el de tècnic o tècnica

bàsica

1.1 Definició: Cicles Formatius de Grau Bàsic
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Els cicles formatius de grau bàsic estan organitzats en Mòduls 

Professionals, que poden ser de diferent tipus:

 Mòduls professionals associats a una o més unitats de 

competència.

 Mòduls professionals associats a àmbits comuns

• Ciències aplicades (CN-MA-TEC)

• Comunicació i societat (SOC-CAT-CAS-ANG)

 Mòdul professional d’Entorn laboral

 Mòdul professional de Síntesi

 Mòdul professional Formació en centres de treball (FCT)

1.2 Assignatures Cicles Formatius de Grau Bàsic
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La incorporació als CFGB serà mitjançant

un consell orientador

L’equip docent pot proposar als pares, mares 

o tutors legals i al mateix alumnat, a través del 

consell orientador, la seva incorporació a un 

cicle formatiu de grau bàsic quan el perfil 

acadèmic i vocacional de l’alumne o alumna 

així ho aconselli.

1.3 Accés als Cicles Formatius de Grau Bàsic
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L’accés als cicles formatius de grau bàsic requereix el 

compliment simultani de les condicions següents:

a) Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any

natural en curs.

b) Haver cursat el tercer curs d’educació secundària

obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon

curs.

c) Que l’equip docent hagi proposat als pares, mares o 

tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un 

cicle formatiu de grau bàsic, de conformitat amb el 

consell orientador.

1.3 Requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Bàsic
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1.4 Oferta actual a Catalunya CFGB curs 2021-2022

Família Professional Cicle Formatiu de Grau Bàsic

Activitats físiques i 

esportives

Accés i conservació en instal·lacions 

esportives

Administració i gestió Serveis administratius

Agrària Agrojardineria i composicions florals

Comerç i màrqueting Serveis comercials

Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica / 

Instal·lació i manteniment
Fabricació i muntatge

Imatge personal Perruqueria i estètica

Informàtica i comunicacions 

/ Administració i gestió
Informàtica d'oficina
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1.5 Nova oferta de CFGB pel curs 2022-2023

Família Professional Cicle Formatiu de Grau Bàsic

Hoteleria i Turisme Cuina i restauració

Indústries alimentàries Indústries alimentàries

Serveis socioculturals i a la 

comunitat

Activitats domèstiques i neteja 

d’edificis



2. Cicles Formatius de 

Grau Mitjà
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Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments 

professionalitzadors que preparen l’alumnat per 

accedir al món laboral.

També permeten la continuïtat formativa a altres cicles 

de grau mitjà, cursos d'especialització o als cicles de grau 

superior.

Tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos 

acadèmics), excepte el CFGM Cures auxiliars d’infermeria que 

té una durada de 1400 hores (un curs acadèmic) 

1.1 Definició: Cicles Formatius de Grau Bàsic
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Els cicles formatius de grau mitjà estan organitzats en 

Mòduls Professionals, que poden ser de diferent tipus:

 Mòduls professionals associats a una o més unitats de 

competència (professionalitzadors)

 Mòduls professionals de suport (formació de base de

cada títol)

 Mòdul professional de Formació i Orientació Laboral

 Mòdul professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Mòdul professional d’Anglès Tècnic

 Mòdul professional de Síntesi

 Mòdul professional Formació en centres de treball (FCT)

2.2 Assignatures Cicles Formatius de Grau Mitjà
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2.3  Requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Mitjà

 Tenir el títol de graduat en ESO

 Tenir el títol de tècnic bàsic

 Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles 

formatius de grau mitjà (CAM)

 Haver superat el segon curs del BUP

 Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de 

qualificació professional inicial (PQPI)

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a 

majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la 

universitat per haver acreditat experiència laboral o 

professional tenint complerts 40 anys d'edat

 Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau 

superior.
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2.4  Prioritats d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Mitjà en centres públics

70% de les places d’accés per la via de l’ESO

(ordenats per qualificació)

20% de les places d’accés per la via de Cicles

Formatius de Grau Bàsic o dels que hagin superat els

mòduls obligatoris d’un PQPI (ordenats per qualificació)

10% de les places d’accés per la via de la prova 

d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, el 

curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que 

en permeten l'accés (ordenats per qualificació)

*Consultar la Resolució de preinscripció i matrícula pel curs

2022-23, pendent de publicar
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2.5  Novetats preinscripció 2022-2023

Dos períodes de preinscripció:

Amb la voluntat de garantir l'accés a la formació 

professional de l'alumnat que es troba 

cursant encara l‘ESO o altres ensenyaments 

equivalents, el Departament d'Educació ha establert dos 

terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la 

manera següent:

Alumnat amb continuïtat d'escolarització (en general, que 

cursa quart d'ESO en l'actualitat): del 20 al 26 d'abril

Resta d'alumnat: del 17 al 23 de maig



3. Cicles Formatius de 

Grau Superior
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Els cicles formatius de grau superior són ensenyaments 

professionalitzadors que formen part de l'educació 

superior i que preparen l’alumnat per accedir al món laboral.

També permeten la continuïtat formativa a altres cicles 

de grau superior, cursos d'especialització o accedir a estudis 

universitaris.

Tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos 

acadèmics) 

3.1 Definició: Cicles Formatius de Grau Superior
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Els cicles formatius de grau superior estan organitzats en 

Mòduls Professionals, que poden ser de diferent tipus:

 Mòduls professionals associats a una o més unitats de 

competència (professionalitzadors)

 Mòduls professionals de suport (formació de base de

cada títol)

 Mòdul professional de Formació i Orientació Laboral

 Mòdul professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Mòdul professional d’Anglès Tècnic (en alguns casos)

 Mòdul professional de Projecte

 Mòdul professional Formació en centres de treball (FCT)

3.2 Assignatures Cicles Formatius de Grau Superior
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3.3  Requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Superior

 Tenir el títol de batxillerat

 Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts 

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació 

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic 

especialista

 Haver superat el COU o el preuniversitari

 Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el BUP

 Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la 

universitat per haver acreditat experiència laboral o 

professional tenint complerts 40 anys d'edat.
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3.4  Prioritats d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Superior en centres públics

60% de les places d’accés per la via de Batxillerat o

equivalents

20% de les places d’accés per la via de Cicles

Formatius de Grau Mitjà o equivalent

20% de les places d’accés per la via de la prova

d'accés

*Consultar la Resolució de preinscripció i matrícula pel curs

2022-23, pendent de publicar
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3.4  Prioritats d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Superior en centres públics

Via Batxillerat o estudis equivalents:

Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de 

batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb 

una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons 

la qualificació mitjana dels estudis.

Via prova d’accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta 

prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o 

la qualificació mitjana de l'estudi al·legat.
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3.5  Novetat en l’oferta pel curs 2022-2023

CFGS Paisatgisme i Medi Rural, perfil 

professional Agroecològic i Acció Climàtica.

a demanda del sector productiu s’ha fet 

l’adaptació curricular en aquest perfil



4. Cursos 

d’Especialització
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 Definició: els Cursos d’Especialització

permeten aprofundir coneixements després

d'haver cursat un cicle formatiu

 Durada: entre 300 i 720 hores

 Accés: segons el títol de tècnic o tècnica o de 

tècnic o tècnica superior que es tingui

4.1 Definició i accés dels Cursos d’Especialització
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4.2 Oferta a Catalunya de CE pel curs 2021-2022

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies 

d'operació

Forneria i brioixeria artesanal

Audiodescripció i subtitulació

Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la 

informació

Digitalització del manteniment industrial

Fabricació intel·ligent

Cultius cel·lulars
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4.2 Oferta a Catalunya de CE pel curs 2022-2023

Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual. 

Intel·ligència Artificial i Big Data. 

Modelatge de la Informació en la Construcció (BIM). 

Fabricació Additiva. 

Implementació de Xarxes 5G. 

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics. 



5. Itineraris Formatius 

Específics
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Són estudis professionalitzadors que tenen una durada 

de 4 anys acadèmics i adreçats a joves amb necessitats 

educatives especials que vulguin assolir un primer nivell 

de qualificació professional.

L’objectiu és oferir atenció educativa, a l’etapa 

postobligatòria, segons les necessitats individuals i les 

capacitats i habilitats pròpies; i garantir una veritable 

inclusió social i uns aprenentatges valuosos, així com la 

coherència en l’acció educativa entre les diferents etapes.

5.1 Definició: Itineraris formatius específics
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En aquests itineraris formatius específics es prioritzen 

les unitats de competència que més afavoreixen 

l’autonomia personal, la relació social i la inserció 

laboral i constitueixen la concreció de l’atenció 

educativa, personalitzada en funció de la intensitat de 

suport que requereix l’alumne.

En el curs 21-22 estan implantats en 43 centres arreu 

de Catalunya.

Definició: Itineraris formatius específics
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Els itineraris formatius específics estan organitzats en Mòduls 

Professionals, que poden ser de diferent tipus:

 Mòduls professionals associats a una o més unitats de 

competència

 Mòduls professionals associats a recursos per a l‘autonomia 

personal i per a la vida quotidiana

 Mòdul professionals generals i específic d’apropament a 

l’activitat laboral

 Mòdul professional de Tutoria per cada curs

 Mòdul professional Formació en centres de treball (FCT)

5.2 Assignatures Itineraris formatius específics
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L’accés als itineraris formatius específics requereix el 

compliment simultani de les condicions següents:

a) Alumnes de 16 a 20 anys d'edat.

b) Amb necessitats educatives especials associades a 

discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els 

alumnes amb trastorn de l'espectre autista associat).

c) Que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO. 

(Excepcionalment també s’hi pot incorporar alumnat titulat 

que no pugui cursar els cicles formatius de formació 

professional).

d) Que hagin tingut al llarg de la seva escolarització un 

dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de 

necessitats educatives.

5.3 Requisits d’accés als Itineraris Formatius 

Específics
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5.4 Oferta actual a Catalunya IFE curs 2021-2022

Família Professional Cicle Formatiu de Grau Bàsic

Activitats físiques i 

esportives

Auxiliar en manteniment d’instal·lacions 

esportives

Agrària Auxiliar en cura d’animals i espais verds

Comerç i màrqueting Auxiliar en vendes i atenció al públic

Hoteleria i turisme
Auxiliar en serveis de restauració i 

elaboració d’àpats



6. Modalitats d’obtenció d’un 

títol de formació professional



Una persona pot obtenir un títol de formació professional de les 

següents maneres:

 presencial en els centres educatius

 semipresencial en els centres educatius

 a distància, en l'IOC o altres centres autoritzat

 mitjançant les proves d'obtenció del títol de tècnic/a i de 

tècnic/a superior

 formació professional dual

6.1 Com es pot obtenir un títol d’FP?

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/semipresencial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/distancia/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Pruebas-para-la-obtencion-de-titulos-de-formacion-profesional
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


6.2 Formació professional dual

 En la formació en alternança dual l’estudiant combina la formació en 

el centre educatiu amb l’activitat en l’empresa.

 Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar 

en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el 

calendari.

 L'empresa acull l’alumne i li assigna un lloc de treball adient.

 El centre educatiu i l'empresa designen els tutors que fan el 

seguiment dels alumnes aprenents.



7. Oferta formativa de la 

formació professional
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7.1 Famílies professionals



7.2 Quants títols d’FP es poden estudiar?

L’FP es divideix en 26 famílies professionals, les quals

tenen cadascuna títols de grau mitjà i de grau

superior.

El curs 2022-2023 es podran estudiar:

10 Cicles formatius de grau bàsic

55 Cicles formatius de grau mitjà

85 Cicles formatius de grau superior

32 adaptacions de diferents cicles formatius

13 Cursos d’especialització



7.3 Què és una adaptació d’un títol?

 Orientacions del perfil professional (adaptacions).

Són orientacions del currículum a necessitats d’adequació del perfil 

professional, incorporant Resultats d’aprenentatge i/o continguts, per 

donar resposta a necessitats específiques d’un sector relacionat amb 

el perfil professional del títol.

 L’alumne obté el títol del cicle formatiu (sense adaptar) i l’institut

certifica la formació complementària impartida.

 Exemple:

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil

professional Ciberseguretat



7.4 Què és un 2x3?

És la possibilitat d’obtenir dues titulacions en un període de tres 

cursos per compte de quatre que seria la durada normal.

a) Alumne cursa el cicle A en dos anys

b) Alumne es matricula del cicle B (tercer curs)

c) Se li fa la convalidació o reconeixement de la formació 

comuna a tots dos cicles formatius.

d) El tercer curs l’alumne cursa els mòduls que li falten per 

completar el cicle B 



7.5 Cicles de grau mitjà amb més demanda curs 21-22

1. CFPM Cures auxiliars d’infermeria 

2. CFPM Sistemes microinformàtics i xarxes 

3. CFPM Gestió administrativa 

4. CFPM Guia en el medi natural i de temps de lleure

5. CFPM Electromecànica de vehicles automòbils

6. CFPM Atenció a persones en situació de dependència

7. CFPM Emergències sanitàries

8. CFPM Activitats comercials

9. CFPM Farmàcia i parafarmàcia

10.CFPM Instal·lacions elèctriques i automàtiques



7.8 Cicles de grau superior amb més demanda curs 21-22

1. CFPS Administració i finances

2. CFPS Educació infantil

3. CFPS Integració social

4. CFPS Laboratori clínic i biomèdic

5. CFPS Ensenyament i animació socioesportiva

6. CFPS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

7. CFPS Màrqueting i publicitat

8. CFPS Automoció

9. CFPS Higiene bucodental

10. CFPS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma



8. Accés a la universitat des 

d’un cicle formatiu de grau 

superior



8. Accés a la universitat des d’un cicle formatiu de 

grau superior

 No hi ha reserva de places pels estudiants d’FP

 Els estudiants que comptin amb títols de tècnic superior de formació 

professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu 

superior o equivalents poden accedir a ensenyaments universitaris de 

grau. 

 Aquests estudiants poden accedir als ensenyaments universitaris 

oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d'accés 

és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar aquesta 

nota poden presentar-se, amb caràcter voluntari, a la fase específica 

de les PAU.

Informació a la web:

https://universitats.gencat.cat/ca/acces-universitat/acces-segons-perfils-estudiants/estudiant-

cicle-formatiu/



9. Convalidacions



9.1 Convalidacions entre cicles formatius

 FOL i EIE es convaliden entre tots els cicles formatius LOE

 Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau mitjà,

cal que l’aspirant aporti un nivell B1 (o superior) del Marc de

Referència Europeu de Llengües

 Per a unitats formatives de llengua estrangera de cicles de grau

superior, cal que l’aspirant aporti un nivell B2 (o superior) del Marc de

Referència Europeu de Llengües

 Les convalidacions entre cicles formatius es realitzaran quan l’alumne

estigui matriculat



9.2 Convalidacions entre CFGS i universitat

Els alumnes que accedeixen a uns estudis de grau amb un cicle formatiu 

de grau superior (CFGS) poden convalidar crèdits ECTS a les universitats 

de Catalunya.

Cada universitat determina les seves convalidacions.

Estan a la web:

https://universitats.gencat.cat/ca/estudis-universitaris/cercador-estudis-

universitaris/



10. Inserció laboral
(dades de l’estudi d’inserció laboral dels ensenyaments 

professionals del 2021)

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/insercio-laboral/



Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

1. Indústries extractives 70%

2. Fusta, moble i suro 64%

3. Maritimopesquera 58%

4. Instal·lació i manteniment 58%

5. Electricitat i electrònica 58%

10.1 Inserció laboral 2021 per famílies professionals



Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

1. Indústries extractives 70%

2. Fusta, moble i suro 57%

3. Sanitat 52%

4. Instal·lació i manteniment 49%

5. Indústries alimentàries 45%

Inserció laboral en les famílies que tenen més alumnes graduats

1. Sanitat 52%

2. Informàtica i comunicacions 18%

3. Administració i gestió 26%

4. Activitats físiques i esportives 15%

5. Serveis socioculturals i a la comunitat 35%

10.2 Inserció laboral 2021 cicles formatius de grau mitjà



La continuïtat formativa segueix sent la primera opció per als graduats de 

grau mitjà, amb un percentatge del 67,21 % sobre el total de graduats

Hi ha vuit famílies que presenten el 75% o més de graduats que opta per 

seguir estudiant.

1. Seguretat i medi ambient 100%

Activitats físiques i esportives 87,23%

Imatge i so 84,91%

Informàtica i comunicacions 84,83%

Energia i aigua 83,33%

Administració i gestió 77,97%

Serveis socioculturals i a la comunitat 76,41%

Edificació i obra civil 75%

10.3 Inserció laboral 2021 cicles formatius de grau mitjà



Inserció laboral per famílies professionals (% absolut)

1. Fusta, moble i suro 84%

2. Fabricació mecànica 78%

3. Maritimopesquera 77%

4. Instal·lació i manteniment 76%

5. Electricitat i electrònica 74%

Inserció laboral en les famílies que tenen més alumnes graduats

1. Serveis socioculturals i a la comunitat 54%

2. Sanitat 63%

3. Administració i gestió 58%

4. Informàtica i comunicacions 58%

5. Comerç i màrqueting 51%

10.3 Inserció laboral 2021 cicles formatius de grau superior



 La taxa d’atur en el tram de 16 a 24 anys és inferior a la taxa d’atur

general pel fet de ser titulats en FP

 Canal per trobar feina:

 CFGS: L’empresa on han fet l’FCT o la Formació Professional Dual

 CFGM: Pràctiacament igual l’empresa on han fet l’FCT o la Formació

Professional Dual i la Xarxa de contactes personals

 Augmenta la contractació indefinida en el grau mitjà i disminueix la 

contractació temporal.

 Les condicions de treball són més favorables en els cicles industrials 

que en la resta

10.4 Conclusions Estudi d’Inserció laboral 2021 

ensenyaments professionals



11. 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:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construc

cio_i_instal_lacions/instaladors/

 En la web Triaeducativa, trobareu aquesta informació incorporada a 

cada cicle formatiu.

11.1 Carnets professionals

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio_i_instal_lacions/instaladors/


12. Enllaços d'interès
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Proves d’accés

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

FP Dual

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/fp-dual/

Modalitat a distancia

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/modalitat-a-distancia/

Servei de reconeixement acadèmic

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/reconeixement-academic/

Inserció laboral

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/insercio-laboral/

12. Enllaços d’interés

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/fp-dual/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/modalitat-a-distancia/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/reconeixement-academic/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/insercio-laboral/


Moltes gràcies

Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial

ordenaciofp.educacio@gencat.cat


