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Tota la informació per triar
els teus estudis
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Des de qualsevol lloc

Des de qualsevol dispositiu

Tota l’oferta d’estudis 
postobligatoris  

• Informació actualitzada

• Itineraris educatius

• Requisits d’accés

• Procés de matriculació

• Sortides acadèmiques i
  professionals

• Inserció laboral

• Idiomes

• Projectes d’innovació

• Centres que imparteixen 
  els diferents estudis

Vídeos, podcasts, una fi txa 
descarregable de cada 
estudi... Un ampli apartat de 
preguntes més freqüents...

Ens hi posem?

Aquest desplegable conté tota 
la informació sobre els estudis 
postobligatoris que es poden 
cursar a Catalunya. Trobaràs tota 
l’oferta organitzada a partir de 
l’esquema del sistema educatiu, 
que comprèn l’educació 
secundària i l’educació superior. 
Podràs resseguir els diferents 
itineraris formatius que tens 
a l’abast partint dels teus 
interessos, les teves habilitats i 
el teu perfi l acadèmic. Conèixer 
l’oferta formativa et permetrà 
relacionar les teves preferències 
i objectius de futur amb les 
professions que ofereix l’entorn 
social i laboral.

La decisió és ara a les teves 
mans.

inFORMA’T!

Triaeducativa.gencat.cat,
un web pensat per a tu

Tota l’oferta formativa,
a les teves mans



Batxillerat

(*) Sense assignació horària. 

Part comuna
Matèries comunes

Hores setmanals
Matèries comunes

Hores setmanals
Matèries comunes

Hores setmanals

1r 2n 1r 2n
• Llengua Catalana i Literatura 2 2 • Educació Física 2 • Història de la Filosofi a 3
• Llengua Castellana i Literatura 2 2 • Filosofi a 2 • Història 3
• Llengua Estrangera 3 3 • Ciències per al Món Contemporani 2 • Treball de Recerca (*)
• Tutoria 1 1

Part diversifi cada  Consta d’una matèria comuna d’opció, dues o tres matèries de modalitat i matèries específi ques, si és el cas.

Modalitat Matèria comuna d’opció
Hores setmanals

Modalitat Matèria comuna d’opció
Hores setmanals

1r 2n 1r 2n
Ciències i tecnologia • Matemàtiques I i II 4 4 Ciències socials • Matemàtiques CS I i II 4 4
Humanitats • Llatí I i II 4 4 Arts • Fonaments de les Arts I i II 4 4

Matèria comuna d’opció

Arts
Hores setmanals

1r 2n
• Anàlisi Musical  I i II 4 4
• Anatomia Aplicada 4
• Arts Escèniques 4
• Cultura Audiovisual I i II 2 4
• Dibuix Artístic I i II 4 4
• Dibuix Tècnic I i II 4 4
• Disseny 4
• Història del Món Contemporani 4
• Literatura Castellana 4
• Literatura Catalana 4
• Literatura Universal 4
• Llenguatge i Pràctica Musical 4
• Volum 4

Ciències i tecnologia
Hores setmanals

1r 2n
• Biologia I i II 4 4
• Ciències de la Terra I i II 4 4
• Dibuix Tècnic I i II 4 4
• Electrotècnia 4
• Física I i II 4 4
• Química I i II 4 4
• Tecnologia Industrial I i II 4 4

Humanitats i ciències socials
Hores setmanals

1r 2n
• Economia 4
• Economia d’Empresa I i II 4 4
• Geografi a 4
• Grec I i II 4 4
• Història de l’Art 4
• Història del Món Contemporani 4
• Literatura Castellana 4
• Literatura Catalana 4
• Literatura Universal 4
• Llatí I i II (**) 4 4
• Matemàtiques CS I i II (**) 4 4

(**) Si no s’ha cursat com a matèria comuna d’opció.

Matèries de modalitat

El batxillerat s’estructura en una part comuna (14 hores lectives setmanals) i una part diversifi cada (16 hores lectives setmanals).

Matèries específi ques
Hores setmanals

Matèries específi ques
Hores setmanals

Matèries específi ques
Hores setmanals

1r 2n 1r 2n 1r 2n
• Una altra matèria de modalitat 4 4 • Segona Llengua Estrangera I i II 2+2 (***) • Religió 2
• Història de la Música i la Dansa 2 • Sociologia 2 • Estada a l’Empresa 2
• Llengua i Cultura Occitanes 2 • Tèc. d’Expressió Grafi coplàstica 2 • Específi ca de centre 2 2
• Psicologia 2

Matèries específi ques

(***) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs, per exemple a primer.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és 
oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle 
format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la incorporació a estudis posteriors, tant professio-
nals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i 
ciències socials.

Doble titulació Descripció Requisits d’accés Titulacions que s’obtenen

Batxillerat d’arts i cicle de grau mitjà 
d’arts plàstiques i disseny (en fase pilot)

Batxillerat d’arts en tres cursos acadèmics i 
cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny 
en els dos primers.

Títol d’ESO o equivalent i haver superat la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Títol de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny, 
en fi nalitzar els dos primers cursos, i títol de 
batxiller, en completar el tercer curs.

Batxillerat i ensenyaments esportius (en 
fase pilot)

Batxillerat en tres cursos acadèmics i cicle 
d’ensenyaments esportius en els dos primers. 

Títol d’ESO o equivalent i haver superat la 
prova específi ca de la modalitat esportiva que 
es vol cursar.

Títol de tècnic esportiu, en fi nalitzar els dos 
primers cursos, i títol de batxiller, en comple-
tar el tercer curs.

Batxillerat i baccalauréat
Currículum mixt, amb un terç de l’horari lectiu 
en francès i les matèries Llengua i Literatura 
Franceses i Història de França.

Títol d’ESO o equivalent i nivell B1 en llengua 
francesa.

Títol de batxiller i diploma de baccalauréat, 
si se superen les matèries del batxillerat i la 
prova externa Batxibac.

Batxillerat i batxillerat internacional (BI)
Itinerari curricular específi c determinat per 
l’Organització del Batxillerat Internacional 
(IBO).

Títol d’ESO o equivalent i haver superat la 
prova de selecció en el cas dels centres 
públics.

Títol de batxiller i títol de batxillerat internacio-
nal, si se superen les matèries del batxillerat i 
les proves externes de l’IBO.

Dobles titulacions en el batxillerat

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part di-
versifi cada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específi ques i 
el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries 
comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversifi cada.

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació de professionals qualifi cats en 
diversos camps dels àmbits artístics: art dramàtic, conservació i restauració de béns 
culturals, dansa, disseny i música. S’imparteixen títols de grau i màster d’ensenyaments 
artístics, estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior i els seus plans d’estudis 
estan certifi cats per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya. Són equivalents a 
tots els efectes als graus universitaris. 

Els títols de grau d’ensenyaments artístics superiors tenen 240 crèdits ECTS distribuïts en 

quatre cursos acadèmics amb matèries de formació bàsica de cada àmbit, matèries obliga-
tòries i optatives, pràctiques externes i un treball fi nal de grau (TFG) i se centren en el procés 
d’aprenentatge, l’adquisició de competències, la realització, en alguns casos, de pràctiques 
externes, la mobilitat i la promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida. 

L’alumnat obté el títol de grau en ensenyaments artístics en la disciplina i l’especialitat cursada.

Els títols de màster d’ensenyaments artístics superiors tenen 60 o 120 crèdits ECTS i es cur-
sen en un o dos anys acadèmics.

Ensenyaments artístics superiors

ESPECIALITATS Crèdits ESPECIALITATS Crèdits

Art dramàtic 
• Direcció d’Escena i Dramatúrgia
• Escenografi a
• Interpretació

240 Disseny
• Disseny Gràfi c
• Disseny d’Interiors
• Disseny de Producte
• Disseny de Moda

240

Conservació i 
restauració de
béns culturals 

• Béns Arqueològics
• Document Gràfi c
• Escultura
• Pintura

240

Música

• Composició
• Direcció
• Interpretació
• Musicologia
• Pedagogia
• Producció i Gestió
• Sonologia

240

Dansa
• Coreografi a i Tècniques d’Interpretació de 

la Dansa
• Pedagogia de la Dansa

240
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Programes de 
formació i inserció

Món laboral

Ensenyaments 
esportius

de grau mitjà

ESO

Cicles formatius de 
formació professional 

de grau bàsic

Títol de 
batxiller

Educació secundària Educació superior

Ensenyaments 
artístics superiors

Estudis de grau

Ensenyaments 
esportius

de grau superior

Cicles formatius de 
formació professional 

de grau superior

Cicles d’arts 
plàstiques i disseny 

de grau superior

Títol de 
tècnic/a
superior

Títol de 
tècnic/a
superior

APD

Títol de 
tècnic/a 
superior

esportiu/iva 

Màsters

Estudis de doctorat

Curs d’accés
a grau mitjà

Títol de 
tècnic/a 

APD

Títol de 
tècnic/a 
esportiu

/iva 

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Prova
d’accés

PAU

Prova
d’accés

Títol 
de grau

Títol 
de grau

Títol de 
graduat

/ada  
en ESO

Itineraris formatius 
específi cs

SENSE
ESO

Certifi cació 
acadèmica i 
professional

Títol de 
tècnic/a 
bàsic/a 

Certifi cació 
acadèmica i 
professional

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Cicles d’arts 
plàstiques i disseny 

de grau mitjà

Cicles formatius de 
formació professional 

de grau mitjà

Batxillerat

Títol de 
màster

Títol de 
doctor/a

Cursos d’especialit-
zació de la formació 

professional 

Certifi cació 
acadèmica i 
professional

Títol de 
tècnic/a 

Ensenyaments Titulacions i  certifi cacions Continuïtat

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

Certifi cat de superació de la 
formació d’accés

CFGS de formació 
professional

Ensenyaments universitaris

Formació instrumental
      • Llengua catalana
      • Llengua castellana
      • Llengua aranesa

Certifi cat de formació 
instrumental

Certifi cats equivalents amb el 
MECR: A1, A2 i B1

Graduat en educació 
secundària obligatòria

Graduat en educació secun-
dària obligatòria Títol de graduat/ada en ESO Batxillerat i CFGM de 

formació professional

Curs específi c d’accés a 
cicles formatius de 

grau mitjà de formació 
professional (CAM)

Certifi cat de superació del 
curs

CFGM de formació 
profesional

Certifi cat d’equivalència a 
l’ACTIC: bàsic, 

intermedi i avançat
Certifi cats equivalents amb el 

MECR: A1, A2.1 i A2.2

Fins a ACTIC avançat en 5 
competències

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

Ensenyaments COMPETIC
Inicial: 1, 2 i 3

Llengües estrangeres (anglès 
i francès)

Els cursos d’especialització tenen una 
durada d’entre 500 i 720 hores i també 
inclouen formació en centres de treball.
Els cicles formatius, tant de grau mitjà 
com superior, ofereixen la possibilitat 
de cursar-los mitjançant la formació 
en alternança dual, en què l’alumne 
/a rep una part de la formació en el 
centre educatiu i una altra part a través 
d’activitats formatives i productives en 
empreses. 
Amb la superació d’un cicle formatiu 
de grau bàsic s’obté el títol de tècnic/a 
bàsic/a, amb la superació d’un de grau 
mitjà s’obté el títol de tècnic/a i amb la 
superació d’un de grau superior, el de 
tècnic/a superior.

Ensenyaments artístics: arts 
plàstiques i disseny (APD)
Els cicles d’arts plàstiques i disseny 
ofereixen formació professional en 
l’àmbit de les arts, de l’artesania i del 
disseny, i capaciten per a la incorpora-
ció al mercat laboral en una professió 
concreta.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o 
de grau superior.
Tenen una durada d’entre 950 i 2.000 
hores, repartides en un o dos cursos. 
Una part d’aquestes hores es destina a 
la formació en un centre educatiu i una 
altra, a la pràctica en l’empresa.
Amb la superació d’un cicle de grau 
mitjà s’obté el títol de tècnic/a i amb 
la superació d’un de grau superior, el 
de tècnic/a superior d’arts plàstiques i 
disseny en l’especialitat corresponent.

Formació professional
La formació professional capacita 
per a l’exercici qualifi cat de diverses 
professions i proporciona la formació 
necessària per adquirir la competència 
professional i el coneixement propis de 
cada sector. Els cicles formatius poden 
ser de grau bàsic, de grau mitjà i de 
grau superior, també hi ha cursos 
d’especialització per aprofundir 
coneixements després d’haver cursat 
un cicle formatiu. S’agrupen en famílies 
professionals. Els cicles formatius 
tenen una durada de 2.000 hores 
(excepcionalment 1.400), organitza-
des en dos cursos acadèmics, i una 
part d’aquestes hores es destina a la 
formació en centres de treball. 

IFE
Els itineraris formatius específi cs (IFE) 
són ensenyaments professionals que 
es desenvolupen en quatre cursos i 
que s’adrecen a alumnes amb necessi-
tats educatives especials associades a 
una discapacitat intel·lectual lleu o mo-
derada. Aquests ensenyaments tenen 
per objectiu incrementar l’autonomia 
personal dels alumnes i l’assoliment 
de competències professionals que 
facilitin la transició a la vida adulta i la 
inclusió social i laboral.

PFI
Els programes de formació i inserció 
(PFI) estan adreçats a joves d’entre 16 
i 21 anys, o que els compleixen l’any 
d’inici del programa, que no han obtin-
gut el títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria obligatòria i que 
volen iniciar-se en una professió.
Els PFI ofereixen formació professional 
(que inclou pràctiques en una empresa), 
formació general bàsica i també orienta-
ció i acompanyament perquè cada jove 
pugui defi nir el seu itinerari professional.
La fi nalitat dels programes és facilitar 
la continuïtat formativa d’aquests joves 
estudiants de formació professional, i 
alhora proporcionar-los competències 
professionals que els permetin acce-
dir al món laboral amb possibilitats 
d’obtenir una ocupació més qualifi cada 
i estable.

Ensenyaments d’arts 
escèniques (títols propis) 
Els títols propis de la Generalitat oferei-
xen formació professional i capaciten 
per a la incorporació al mercat laboral 
en una professió concreta en tres 
àmbits. 
En l’àmbit teatral, el cicle de grau 
superior de tècniques d’actuació teatral 
consta de 2.000 hores de formació. 
L’àmbit del circ s’estructura en grau 
mitjà (animació en circ) i grau superior 
(arts del circ) tots dos de 2.000 hores 
de formació. Les tècniques de direcció 
coral són un cicle de grau superior de 
1.450 hores. Nou títol propi de cicle 
mitja de dansa, tècniques de dansa 
urbana de 1.400 hores. Aquests cicles 
no tenen efectes acadèmics.

Ensenyaments esportius
Els cicles d’ensenyaments esportius 
capaciten per exercir com a professio-
nals de l’esport de la modalitat i especia-
litat esportiva cursada. Proporcionen les 
competències necessàries per a l’ense-
nyament i l’entrenament de la disciplina 
esportiva, la coordinació i organització 
d’esdeveniments, de competicions i el 
perfeccionament tècnic en les diferents 
etapes d’iniciació, de tecnifi cació i d’alt 
rendiment de la modalitat esportiva.
S’organitzen en cicles de grau mitjà i de 
grau superior.
Tenen una durada d’entre 750 i 1.575 
hores, repartides en un o dos cursos. 

Una part d’aquestes hores es destina a 
la formació en un centre educatiu i una 
altra part a la formació pràctica en cen-
tres de treball del sector esportiu.
Amb la superació d’un cicle de grau mitjà 
s’obté el títol de tècnic/a esportiu en 
l’especialitat triada.
Per accedir al grau superior cal tenir el 
títol de tècnic/a esportiu/iva en la moda-
litat esportiva corresponent a la que es 
vol accedir i els requisits acadèmics de 
títol de batxillerat, un cicle superior de FP 
o un grau universitari. Amb la superació 
d’un cicle de tècnic/a superior esportiu/
iva, s’obté el títol de tècnic/a superior es-
portiu/iva en l’especialitat corresponent.

ESTUDIS

Cursos i certifi cats L’objectiu dels estudis de música i 
dels estudis de dansa és proporcionar 
una formació de qualitat als alumnes i 
alhora garantir la formació dels futurs 
professionals del sector.
Les especialitats dels ensenyaments de 
grau professional de dansa són la dan-
sa clàssica, la dansa contemporània i 
la dansa espanyola. Tenen una durada 
de sis cursos. 
Les especialitats dels ensenyaments 
de grau professional de música són: 
acordió, acordió diatònic, arpa, baix 
elèctric, cant, clarinet, clavicèmbal, 
contrabaix, fagot, fl abiol i tamborí, fl au-
ta de bec, fl auta travessera, guitarra, 
guitarra elèctrica, guitarra fl amenca, 
instruments de corda polsada del 
renaixement i el barroc, instruments de 
pua, oboè, orgue, piano, saxòfon, te-
nora, tible, trompa, trompeta, trombó, 

trombó baix (fi scorn), tuba, per-
cussió, percussió moderna, viola, 
viola de gamba, violí i violoncel. 
Tenen una durada de sis cursos.

Les EOI són centres públics d’en-
senyament i certifi cació d’idiomes 
moderns per a majors de 16 anys (o 
majors de 14 anys si fan una llengua 
diferent de la primera llengua estrange-
ra que estan cursant). 
Les llengües que es poden estudiar a 
les EOI són: alemany, anglès, àrab, ca-
talà, coreà, espanyol per a estrangers, 
èuscar, francès, grec, italià, japonès, 
neerlandès, portuguès, rus i xinès. 
Els cursos tenen una durada de 130 
hores.
Els certifi cats de les EOI corresponen 
als nivells del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües del Consell 
d’Europa (MECR): nivell B1, nivell B2, 
nivell C1 (d’alemany, d’anglès, de fran-
cès i d’italià) i nivell C2 (anglès i català).

Educació d’adults 
En els centres de formació d’adults, les persones més grans de 18 anys (més de 
16 en casos excepcionals) poden estudiar per obtenir el graduat en ESO; fer cursos 
de formació instrumental; cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà i superior o d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; 
fer el curs d’accés a grau mitjà (CAM); estudiar anglès i francès fi ns al nivell A2 del 
MECR i català i castellà fi ns al nivell B1, i cursar ensenyaments COMPETIC, que 
equivalen als certifi cats ACTIC.

Escoles de música /
Escoles de dansa

Grau professional
Conservatoris i 

centres autoritzats

Ensenyaments 
artístics superiors

Títol superior en diferents especialitats

Títol professional

Primària

ESO

Batxillerat

S
im

ul
ta

ne
ït

at

C
en

tr
es

 in
te

g
ra

ts

Prova
d’accés

Prova
d’accés

Ensenyaments de grau professional de música i dansa
Escoles ofi cials d’idiomes de Catalunya (EOI) Escoles Ofi cials d’Idiomes de Catalunya
Cursos i certifi cats

Cursos Certifi cats
MECR

Correspondència nivell 
Marc Europeu Comú 

de Referència

A1
A2

Certifi cat de 
nivell bàsic A2

A2+

B1
Certifi cat de 

nivell intermedi B1
B1

B2.1
B2.2

Certifi cat de 
nivell intermedi B2

B2

C1
Certifi cat de nivell 

avançat C1
C1

C2  (català)
Certifi cat de nivell 

avançat C2
C2

C2.1 (anglès)
C2.2

Certifi cat de nivell 
avançat C2

C2

Candidats
LLIURES

Alumnat
OFICIAL



Més informació al web: triaeducativa.gencat.cat

Ensenyaments esportius
FAMÍLIES

PROFESSIONALS
GRAU MITJÀ

Cicles
Durada 

en hores
GRAU SUPERIOR

Cicles
Durada 

en hores

Atletisme • Atletisme 1.005 • Atletisme 795

Bàsquet • Bàsquet 1.005 • Bàsquet 755

Busseig esportiu amb 
escafandre autònom

• Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom 1.125

Esgrima • Esgrima 1.005 • Esgrima 780

Espeleologia • Espeleologia 1.140

Esports d’hivern
• Esquí Alpí
• Esquí de Fons
• Surf de Neu

1.085
1.015
1.045

• Esquí Alpí
• Esquí de Fons
• Surf de Neu

930
855
795

Esports de muntanya i 
escalada

• Barrancs
• Escalada
• Muntanya Mitjana

1.440
1.575
1.260

• Alta Muntanya
• Escalada

1.175
885

Futbol i futbol sala • Futbol
• Futbol Sala

1.020
975

• Futbol
• Futbol Sala

875
830

Handbol • Handbol 950 • Handbol 750

Hípica • Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre
• Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet

1.280
1.450 • Hípica 1.150

Judo i defensa personal • Judo i Defensa Personal 1.540 • Judo i Defensa Personal 1.135

Piragüisme
• Piragüisme en Aigües Braves
• Piragüisme en Aigües Tranquil·les
• Piragüisme Recreatiu en Aigües Braves

1.180
1.050
1.370

• Piragüisme en Aigües Braves
• Piragüisme en Aigües Tranquil·les

755
755

Salvament i socorrisme • Salvament i Socorrisme 1.155 • Salvament i Socorrisme 875

Vela • Vela amb Aparell Fix
• Vela amb Aparell Lliure

1.100
1.100

• Vela amb Aparell Fix
• Vela amb Aparell Lliure

750
750

PFI  Programes de formació i inserció
Si tens entre 16 i 21 anys i no has

obtingut el graduat en ESO, els PFI:

T’ofereixen

• Assessorament i orientació 
en el teu itinerari formatiu i 
professional

• Iniciació en una professió de 
manera pràctica

• Un primer contacte amb el món 
laboral

• Accedir als cicles formatius de 
grau mitjà

Què hi 
faràs

• Formació professional: t’inici-
aràs en les tasques correspo-
nents a la professió que has 
escollit. Inclou pràctiques en 
empreses (180 h).

• Formació general: obtindràs 
recursos per desenvolupar-te 
millor personalment i profes-
sionalment i per continuar la 
teva formació en cicles d’FP 
de grau mitjà. Inclou coneixe-
ment de l’entorn, recerca de 
feina, tècniques de comunica-
ció i matemàtiques aplicades.

Durada
• 1 curs acadèmic

• 1.000 hores 

POSSIBILITATS FORMATIVES

Administració
i gestió

• Auxiliar d’Activitats d’Ofi cina i en Serveis Administratius 
Generals

Hoteleria i 
turisme

• Auxiliar de Cuina
• Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Càtering
• Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de 

Restauració
• Auxiliar en Establiments Hotelers i de 

Restauració
• Auxiliar de Pastisseria i Forneria

Agrària

• Auxiliar d’Activitats Agropecuàries
• Auxiliar d’Activitats Forestals
• Auxiliar d’Activitats Ramaderes
• Auxiliar en Vivers i Jardins

Imatge personal • Auxiliar en Imatge Personal: 
Perruqueria i Estètica

Arts gràfi ques • Auxiliar d’Arts Gràfi ques i Serigrafi a Indústries 
alimentàries • Auxiliar en Establiments del Sector Carni

Comerç i 
màrqueting

• Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic
• Auxiliar de Vendes, Ofi cina i Atenció al Públic
• Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística

Informàtica i 
comunicacions

• Auxiliar de Muntatge i Manteniment 
d’equips Informàtics

Edifi cació i
obra civil

• Auxiliar de Construcció
• Auxiliar d’Obres d’Interior i Pintura
• Auxiliar de Pintura

Instal·lació i 
manteniment

• Auxiliar de Fontaneria, Calefacció i 
Climatització

Electricitat i 
electrònica

• Auxiliar en Muntatges d’Instal·lacions Electrotècniques 
en Edifi cis

• Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques, 
d’Aigua i Gas

Marítimo-
pesquera  • Auxiliar d’Activitats Aqüícoles

 Fabricació 
mecànica

• Auxiliar de Fabricació Mecànica i d’Ajust i Soldadura
• Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions 

Electrotècniques
• Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC
• Auxiliar de Serralleria i Construccions Metàl·liques

Tèxtil, confecció 
i pell • Auxiliar de Confecció en Tèxtil i Pell

Transport i 
manteniment de 

vehicles

• Auxiliar de Reparació i Manteniment de 
Vehicles Lleugers

• Auxiliar de Manteniment 
d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo

• Auxiliar d’Operacions en Aeroports
• Auxiliar de Manteniment i Reparació de 

Carrosseria de Vehicles 
• Auxiliar de Manteniment i Reparació de 

Vehicles de Mobilitat Personal

Fusta, moble 
i suro • Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles

Cicles formatius  de grau mitjà i de grau superior
FAMÍLIES

PROFESSIONALS
GRAU MITJÀ

Cicles
Durada 

en hores
GRAU SUPERIOR

Cicles
Durada 

en hores

Activitats físiques 
i esportives

• Activitats Eqüestres
• Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

2.000
• Condicionament Físic

• Ensenyament i Animació Socioesportiva 
2.000

Administració i 
gestió

• Gestió Administrativa
• Gestió Administrativa (Àmbit Jurídic)
• Gestió Administrativa (Àmbit Sanitari) 

 2.000
• Administració i Finances
• Administració i Finances (Gestor d’Assegurances)
• Assistència a la Direcció

2.000

Agrària

• Activitats Eqüestres
• Aprofi tament i Conservació del Medi Natural
• Jardineria i Floristeria
• Producció Agroecològica
• Producció Agroecològica (Producció Agrícola Ecològica)
• Producció Agropecuària
• Producció Agropecuària (Producció Agrícola) 
• Producció Agropecuària (Producció Ramadera) 

2.000

• Gestió Forestal i del Medi Natural

• Paisatgisme i Medi Rural

• Paisatgisme i Medi Rural (Gestió Agropecuària) 

• Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

2.000

Arts gràfi ques

• Impressió Gràfi ca

• Impressió Gràfi ca (Converting)

• Postimpressió i Acabats Gràfi cs

• Preimpressió Digital

2.000
• Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

• Disseny i Gestió de la Producció Gràfi ca
2.000

Comerç i 
màrqueting

• Activitats Comercials

• Activitats Comercials (Logística)

• Activitats Comercials (Moda)

• Comercialització de Productes Alimentaris

2.000

• Comerç Internacional 
• Gestió de Vendes i Espais Comercials
• Màrqueting i Publicitat
• Màrqueting i Publicitat (Enològic) 
• Màrqueting i Publicitat (Promoció Turística)
• Transport i Logística

2.000

Edifi cació i obra 
civil

• Construcció

• Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació
2.000

• Organització i Control d’Obres de Construcció
• Projectes d’Edifi cació
• Projectes d’Edifi cació (Rehabilitació i Restauració)
• Projectes d’Obra Civil

2.000

Electricitat i 
electrònica

• Instal·lacions de Telecomunicacions

• Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
 2.000

• Automatització i Robòtica Industrial
• Electromedicina Clínica
• Manteniment Electrònic
• Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
• Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
• Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (Instal·lacions Elèctriques i 

Comunicacions del Vaixell)

2.000

Energia i aigua • Xarxes, Instal·lacions i Estacions de Tractament d’Aigua 2.000

• Efi ciència Energètica i Energia Solar Tèrmica

• Energies Renovables

• Gestió de l’Aigua

2.000

Fabricació 
mecànica

• Mecanització

• Mecanització (Manteniment i Reparació en Rellotgeria) 

• Soldadura i Caldereria

2.000

• Construccions Metàl·liques
• Disseny en Fabricació Mecànica
• Disseny en fabricació mecànica (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 (Motlles i 

Matrius)

2.000

Fusta, moble i 
suro

• Fusteria i Moble

• Instal·lació i Moblament
2.000

• Disseny i Moblament

• Disseny i Moblament (Construccions Efímeres i Decorats)
2.000

Hoteleria i turisme
• Cuina i Gastronomia

• Serveis en Restauració
2.000

• Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
• Direcció de Cuina
• Direcció de Serveis de Restauració
• Gestió d’Allotjaments Turístics
• Guia, Informació i Assistència Turístiques
• Guia, Informació i Assistència Turístiques (Animació Turística)
• Guia, Informació i Assistència Turístiques (Enoturisme)

2.000

Imatge i so • Vídeo, Discjòquei i So 2.000

• Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
• Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (Mons Virtuals, 

Realitat Augmentada i ‘Gamifi cació’) 
• Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge
• Producció d’Audiovisuals i Espectacles
• Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles
• So per a Audiovisuals i Espectacles

2.000

Imatge personal
• Estètica i Bellesa

• Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
2.000

• Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa
• Caracterització i Maquillatge Professional
• Estètica Integral i Benestar
• Estilisme i Direcció de Perruqueria
• Termalisme i Benestar

2.000

Indústries 
alimentàries

• Elaboració de Productes Alimentaris
• Forneria, Pastisseria i Confi teria
• Olis d’Oliva i Vins

2.000
• Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

• Vitivinicultura
2.000

Indústries 
extractives

• Excavacions i Sondatges
• Excavacions i Sondatges (Operacions de Maquinària de Construcció)
• Pedra Natural

2.000

Informàtica i 
comunicacions

• Sistemes Microinformàtics i Xarxes 2.000

• Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
• Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (Ciberseguretat)
• Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
• Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Informàtica 

Aplicada a la Logística)
• Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Videojocs i Oci 

Digital)
• Desenvolupament d’Aplicacions Web
• Desenvolupament d’Aplicacions Web (Bioinformàtica) 

2.000

Instal·lació i 
manteniment

• Instal·lacions de Producció de Calor

• Instal·lacions Frigorífi ques i de Climatització

• Manteniment Electromecànic 

2.000

• Desenvolupaments de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
• Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
• Mecatrònica Industrial
• Prevenció de Riscos Professionals

2.000

Maritimopesquera

• Cultius Aqüícoles

• Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions

• Navegació i Pesca de Litoral

• Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques

2.000

• Aqüicultura

• Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i 
Embarcacions

• Transport Marítim i Pesca d’Altura

2.000

Química
• Operacions de Laboratori

• Planta Química

• Planta Química (Productes Farmacèutics i Cosmètics)

2.000

• Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afi ns
• Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat
• Química Ambiental
• Química Industrial

2.000

2.000

1.400

2.000

Sanitat
• Cures Auxiliars d’Infermeria

• Emergències Sanitàries

• Farmàcia i Parafarmàcia

1.400

2.000

2.000

• Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
• Audiologia Protètica
• Dietètica
• Documentació i Administració Sanitàries
• Documentació i Administració Sanitàries (Gestió de Dades) 
• Higiene Bucodental
• Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
• Laboratori Clínic i Biomèdic
• Laboratori Clínic i Biomèdic (Recerca) 
• Ortopròtesi i Productes de Suport
• Pròtesis Dentals
• Radioteràpia i Dosimetria
• Salut Ambiental

2.000

Seguretat i medi 
ambient

• Emergències i Protecció Civil 2.000
• Educació i Control Ambiental

• Química i Salut Ambiental
2.000

Serveis 
socioculturals

i a la comunitat
• Atenció a Persones en Situació de Dependència 2.000

• Animació Sociocultural i Turística

• Educació Infantil

• Integració Social

• Mediació Comunicativa

• Promoció d’Igualtat de Gènere

2.000

Tèxtil, confecció 
i pell

• Confecció i Moda

• Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

• Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (Gèneres de Punt)

2.000

• Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell

• Patronatge i Moda

• Vestuari a Mida i per a Espectacles

2.000

Transport i 
manteniment
de vehicles

• Carrosseria
• Conducció de Vehicles de Transport per Carretera
• Electromecànica de Maquinària
• Electromecànica de Vehicles Automòbils
• Electromecànica de Vehicles Automòbils (Avions amb Motor de Pistó)
• Electromecànica de Vehicles Automòbils (Vehicles Industrials)
• Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo
• Manteniment d’Estructures de Fusta i Mobiliari d’Embarcacions 

d’Esbarjo
• Manteniment de Material Rodant Ferroviari

2.000

• Automoció

• Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina

• Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics d’Aeronaus

2.000

2.540

2.540

Arts plàstiques i disseny 

Ensenyaments artístics

FAMÍLIES
PROFESSIONALS

GRAU MITJÀ
Cicles

Durada en 
hores

GRAU SUPERIOR
Cicles

Durada en 
hores

Art fl oral • Floristeria 1.600 • Art Floral 1.950

Arts aplicades a la 
indumentària

• Artesania en Complements de Cuir 1.600 • Estilisme d’Indumentària 1.875

Arts aplicades al llibre • Serigrafi a Artística 950 • Enquadernació Artística
• Gravat i Tècniques d’Estampació

1.800
1.950

Arts aplicades al mur • Revestiments Murals 1.600 • Arts Aplicades al Mur 1.800

Ceràmica artística • Decoració Ceràmica
• Terrisseria 1.600

• Ceràmica Artística
• Modelisme i Matriceria Ceràmica
• Modelisme i Matriceria Ceràmica per la Indústria Alimèntaria

2.000

Comunicació gràfi ca i 
audiovisual

• Assistència al Producte Gràfi c Imprès
• Assistència al Producte Gràfi c Imprès i Assistent 

de Fotografi a
• Assistència al Producte Gràfi c Interactiu
• Assistència al Producte Gràfi c Interactiu i 

Assistència a la Creació i Producció de Videojocs

1.600

• Animació
• Animació en Videojocs i Entorns Virtuals
• Còmic
• Fotografi a
• Gràfi ca Audiovisual
• Gràfi ca Audiovisual en Infografi a 3D
• Gràfi ca Audiovisual Realitat Virtual i Gamifi cació
• Gràfi ca Impresa
• Gràfi ca Interactiva
• Gràfi ca interactiva Disseny web i Aplicacions Mòbils
• Gràfi ca Interactiva en Espais Interactius
• Gràfi ca Publicitària
• Il·lustració

2.000

Disseny d’interiors

• Aparadorisme
• Arquitectura Efímera
• Elements de Jardí
• Moblament
• Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

1.950

Disseny industrial
• Mobiliari
• Modelisme i Maquetisme
• Modelisme Industrial

1.900

Escultura
• Forja Artística
• Reproduccions Artístiques en Fusta
• Reproduccions Artístiques en Fusta per la Creació 

d’Objecte i Moble

1.600

• Escultura Aplicada a l’Espectacle
• Fosa Artística
• Motlles i Reproduccions Escultòriques
• Motlles i Reproduccions Escultòriques Models 3D, Motlles i Art 

Toys
• Tècniques Escultòriques
• Fosa artística en noves tecnologies 3D

2.000

Esmalts artístics • Esmaltatge sobre Metalls 1.600 • Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls 1.950

Joieria d’art • Procediments de Joieria Artística 1.600 • Joieria Artística 1.950

Tèxtils artístics
• Art Tèxtil
• Brodats i Rebosters
• Estampacions i Tintatges Artístics
• Puntes Artístiques

1.950

Vidre artístic • Procediments de Vidre en Fred 1.600

Circ • Animació en Circ 2.000 • Arts del Circ 2.000

Teatre • Tècniques d’Actuació Teatral 2.000

Música • Tècniques de Direcció Coral  1.425

Dansa • Tècniques de Dansa Urbana  1.400

Arts escèniques (títols propis de Catalunya)

FAMÍLIES
PROFESSIONALS

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
Cicles

Durada en 
hores

Electricitat i electrònica • Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d’operació 720

Hoteleria i turisme • Forneria i brioixeria artesanal 600

Imatge i so • Audiodescripció i subtitulació 500

Informàtica i 
comunicacions

• Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació 720

Instal·lació i 
manteniment

• Digitalització del manteniment industrial

• Fabricació intel·ligent

600

600

Química • Cultius cel·lulars 600

Cursos d’especialització

FAMÍLIES
PROFESSIONALS

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS
Cicles

Durada en 
hores

Activitats físiques i 
esportives • Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives 3.360

Agrària • Auxiliar en cura d’animals i espais verds 3.360

Comerç i màrqueting • Auxiliar en vendes i atenció al públic 3.360

Hoteleria i turisme • Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d’àpats 3.360

IFE  Itineraris formatius específi cs

FAMÍLIES
PROFESSIONALS CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC Durada en 

hores

Activitats físiques i esportives • Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives 2.000

Administració i gestió • Serveis Administratius 2.000

Agrària • Agrojardineria i Composicions Florals 2.000

Comerç i màrqueting • Serveis Comercials 2.000

Electricitat i electrònica • Electricitat i Electrònica 2.000

Fabricació mecànica / 
Instal·lació i manteniment • Fabricació i Muntatge 2.000

Imatge personal • Perruqueria i Estètica 2.000

Informàtica i comunicacions / 
Administració i gestió • Informàtica d’Ofi cina 2.000

Cicles fromatius de grau bàsic

Formació professional
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