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La formació professional és una excel.lent opció per 
als joves que continueu estudis postobligatoris i una 
garantia per als qui comenceu a treballar per primer 
cop. També és, sens dubte, una oportunitat per a  
les persones que necessiteu formar-vos i actualitzar 
els vostres coneixements per tornar a incorporar-vos 
al món laboral des de l’experiència adquirida. 

Aquesta és la guia sobre els estudis de formació 
professional que s’ofereixen a Barcelona per al 
curs 2009-2010. Hi trobareu totes les titulacions 
d’FP i els centres que les ofereixen, així com els 
recursos i instruments que la ciutat aporta per  
potenciar i donar qualitat a la formació professio-
nal: el Consell de la Formació Professional, la 
Fundació BCN Formació Professional, l’Associació 
Xarxa FP, el Consorci d’Educació, l’Institut Català 
de les Qualificacions Professionals i Porta 22.

Barcelona concentra la tercera part dels estudiants 
de formació professional de Catalunya i té matricu-
lats el 40% dels estudiants de cicles formatius  
de grau superior, així com el 25% dels de cicles 
formatius de grau mitjà del país. Té una oferta de 
92 centres educatius, 22 famílies professionals i 
515 títols i està associada amb una xarxa de 22 
ciutats europees perquè els estudiants i professors 
puguin fer estades de pràctiques a l’estranger,  
conèixer altres formes de treballar, perfeccionar-se 
en idiomes i viure experiències innovadores. Jordi Hereu i Boher I Alcalde de Barcelona

Aquestes dades evidencien, d’una banda, que la 
ciutat ha recorregut una llarga trajectòria i que la 
formació professional s’ha consolidat com a una 
bona opció i, de l’altra, la clara voluntat d’oferir 
ensenyaments professionalitzadors i la prioritat 
política que suposen per a Barcelona.

El fet que Barcelona i la seva àrea metropolitana 
tinguin un sòlid teixit empresarial i productiu  
permet que el sistema de formació professional  
sigui molt proper a les necessitats que presenta el 
mercat i hi doni resposta. N’és bona mostra l’alt 
nivell d’inserció laboral que s’aconsegueix al cap 
de poc temps d’haver acabat els estudis. A més  
a més, la majoria de joves troben una feina  
relacionada amb la titulació obtinguda. 

L’FP és una formació que dóna valor afegit al  
coneixement, experiència pràctica i especialització, 
la qual cosa permet situar-se adequadament en el 
món laboral en un moment complex com l’actual.

Esperem que aquesta guia us sigui útil per orientar 
el vostre futur més proper i trobar aquella via que 
us situï en la bona direcció personal i professional.

Introduction
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Vocational training is an excellent option for young 
people continuing their post-compulsory studies 
and a guarantee for those of you starting to work 
for the first time. It is also, undoubtedly, an  
opportunity for those of you who need to train  
and refresh your knowledge to rejoin the world of 
work using the experience acquired. 

This is the guide to vocational training studies  
offered in Barcelona for the 2009/2010  
academic year. You will find all the VT  
qualifications and the centres that offer them, as 
well as resources and tools that the city offers to 
strengthen and improve the quality of vocational 
training: the Vocational Training Council,  
the BCN Vocational Training Foundation, the VT 
Network Association, the Education Consortium, 
the Catalan Institute of Professional Qualifications 
and Porta 22. 

One third of Catalonia’s vocational training students 
are concentrated in Barcelona. The city also has 
40% of those students registered for higher level 
training cycles and 25% of those taking medium 
level cycles. It offers 92 education centres,  
22 professional families and 515 qualifications and 
is associated with a network of 22 European cities 
so students and teachers can do work experience 
abroad, discover other forms of working, perfect 
their languages and enjoy innovative experiences. 

These data show, firstly, that the city has come  
a long way and that vocational training has  
become consolidated as a sound option and,  
secondly, a clear desire to offer professionalisation 
training and the political priority that this has  
become for the city.

The fact that Barcelona and its metropolitan area 
have a solid business and manufacturing fabric 
means that the vocational training system can  
closely monitor the needs presented by the market 
and respond to them. This is shown by the high 
level of incorporation into jobs shortly after  
completing studies. Furthermore, the majority  
of the students find work related with the  
qualifications they have obtained. 

VT is a training that gives added value to  
knowledge, practical experience and specialisation 
and this allows it to position itself appropriately  
at such a complex time as the present.

I hope that this guide will be useful to you in  
making choices in the near future and help you 
find the path towards a positive personal and  
professional direction.

Jordi Hereu i Boher I Mayor of Barcelona



The new VT offers you more



L’èxit de la formació professional és un fet  
contrastat i els resultats d’ocupació obtinguts  
demostren que més de la meitat dels joves com tu 
que estudien un cicle formatiu d’FP tenen  
garantida una sortida professional. El funcionament 
de l’FP per cicles et permet alternar l’assistència  
al centre educatiu amb pràctiques en empreses  
col.laboradores i adquirir així un bagatge professio-
nal que et serà molt útil un cop acabats els estudis.

I ara, l’FP adquireix una nova dimensió, ja que hem 
obert les portes a les beques Erasmus. T’oferim, 
doncs, la possibilitat de fer una estada en empre-
ses de ciutats europees mitjançant una beca  
Erasmus. Aquesta col.laboració entre els centres, 
les institucions i les empreses de ciutats europees 
comportarà un desenvolupament intel.lectual,  
personal i professional molt profitós per a tu. 

A l’hora de planificar l’oferta anual d’FP,  
l’objectiu és que les associacions sectorials, les 
empreses i diferents entitats participin activament 
en el procés. Volem preparar professionals ben 
qualificats que s’integrin amb èxit en el món del 
treball. És per això que aquest any s’han creat 
nous cicles formatius, fruit de noves demandes 
procedents de tendències econòmiques i de  
mercat. Noves professions i nous títols que tindràs 
ocasió de descobrir en aquesta guia. 

D’altra banda, també trobareu una informació  
interessant en aquesta guia totes aquelles persones 
que ja treballeu o que aprofiteu una situació  
temporal d’atur per continuar actualitzant-vos o  
reconvertint-vos estudiant un cicle formatiu adient 
als vostres interessos i necessitats, per tal de  
millorar la vostra capacitat tècnica i professional.

Fulleja la Guia de l’FP i utilitza-la com una eina que 
t’ajudarà a prendre una de les decisions més impor-
tants de la teva vida: el teu futur professional.

A la qualitat de 
l’ensenyament de l’FP 
i la seva connexió amb 
la demanda real de les 
empreses s’afegeixen ara 
tres nous conceptes que 
li donen un valor afegit: 
la internacionalització, 
la garantia laboral i una 
major diversitat

The success of vocational training is a proven fact. 
The occupational results obtained show that over 
half of young people like you who study a VT  
training cycle have guaranteed job prospects.  
Its functioning by cycles allows you to alternate 
attendance at the education centre with place-
ments at collaborating companies, acquiring  
professional work experience that will be very 
useful to you once your studies are completed.

And now, VT acquires a new dimension, as we 
have opened the door to Erasmus grants. We offer 
you the possibility of a stay at companies in  
European cities through an Erasmus grant. This 
collaboration between centres, institutions and 
companies in European cities will offer you the 
chance of highly beneficial intellectual, personal 
and professional development. 

When it comes to planning the annual VT offering, 
the objective is that sector associations, companies 
and different organisations actively participate in 
the process. We want to train well-qualified profes-
sionals who will successfully enter the world of 
work. It is for this reason that this year new training 
cycles have been created, as a result of demands 
originating from economic and market trends. New 
professions and new qualifications which you will 
have the chance to discover in this guide. 

Moreover, the guide also contains interesting  
information for those of you already working or  
taking advantage of a temporary situation of 
unemployment to refresh your knowledge or make 
a career change, by studying a training cycle sui-
ted to your interests and needs in order to improve 
your technical and professional expertise.

Leaf through this Guide to VT and use it as a tool 
to help you take one of the most important decisi-
ons of your life: your future professional career.  

Added to the quality 
of VT teaching and its 
connection with the real 
demand from businesses 
are three new concepts 
that provide added value: 
internationalisation, job 
stability and greater 
diversity
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L’oportunitat de  
formar-se a Europa 

Enguany l’FP aposta fort per la mobilitat i la  
internacionalització a través de les beques  
Erasmus. És important que els joves tingueu  
experiències a l’estranger, aneu a fer pràctiques 
en altres ciutats, conegueu altres formes i  
tècniques de treball i domineu bé una llengua  
estrangera. És una oportunitat d’aprenentatge  
que us permet situar-vos com a professionals  
ben qualificats.

Els cicles formatius de grau superior (CFGS)  
pertanyen a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). Així doncs, igual que els estudiants  
universitaris, els estudiants d’aquests cicles teniu 
accés a sol.licitar beques Erasmus. 

Des dels diferents centres d’FP de la ciutat  
s’ofereixen beques de mobilitat per anar a fer  
estades en empreses d’altres ciutats com: Anvers 
(Bèlgica), Berlín (Alemanya), Göteborg (Suècia), 
Colònia (Alemanya), Kristiansund (Noruega), La 
Rochelle (França), Leeds (Regne Unit), Lió 
(França), Moscou (Rússia), Munic (Alemanya), 
Pargas (Finlàndia), Roma (Itàlia), Rovaniemi 
(Finlàndia), Sète (França), Sheffield (Regne Unit), 
Torí (Itàlia) i Toulouse (França).

Igualment, Barcelona acull joves de totes aquestes 
ciutats perquè vinguin a fer pràctiques a les  
nostres empreses i coneguin la nostra manera  
de treballar. L’intercanvi de persones, experiències 
i coneixement és bàsic per al nostre  
desenvolupament personal.

Coneix algunes experiències d’estudiants  
que ho han fet a 
 http://www.fundaciobcnfp.cat

Un itinerari segur per 
trobar una feina de primera

Més de la meitat dels joves que completen els  
estudis d’FP troben feina en els primers sis mesos 
després d’acabar-los i ho fan en una feina  
relacionada amb els estudis que han fet. 

El grau d’inserció dels estudiants d’FP ronda el 
65% en termes d’inserció qualitativa, és a dir, de 
treballar dins de la seva especialitat. Aquest índex 
indica que l’FP és una via immillorable per a tots 
aquells i aquelles que busquen una formació  
tècnica que els faciliti un primer lloc de treball  
on iniciar la seva singladura personal per la  
vida laboral.

Però hi ha una altra realitat que no passa  
inadvertida, com és que un de cada tres  
estudiants de grau superior accedeix a estudis 
universitaris per continuar formant-se en  
especialitats de la mateixa família o d’una família 
afí. Les universitats, en aquest sentit, tenen  
establerts sistemes de reconeixement de crèdits 
per als alumnes d’FP de manera que un estudiant 
pot arribar a veure convalidats un màxim d’un 
35% dels crèdits del primer curs de facultat.

Això fa que l’FP també sigui una bona elecció  
per a aquells que cerquen una professionalització 
de la formació sense renunciar a progressar en  
la seva qualificació professional des del vessant  
universitari.

Més mobilitat 
amb les noves 
beques Erasmus

Més garanties 
d’inserció laboral 
i accés als estudis 
universitaris
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L’FP es posa al dia 

La formació professional que es presenta aquest 
curs 2009-2010 està plena de novetats, nous  
títols, títols actualitzats, nous continguts i noves 
competències professionals. Aquest curs s’obre un 
ventall de noves possibilitats, un catàleg de cicles 
formatius farcit d’oportunitats per descobrir o  
reenfocar la teva professió, per trobar la teva  
primera feina, per trobar-ne una de diferent i,  
en definitiva, per esdevenir un bon professional.

Nous títols. Més competències
-  Tècnic/a en Instal.lacions elèctriques  

i automatitzades 
-  Tècnic/a en Cuina i gastronomia 
-  Tècnic/a de Serveis en restauració 
-  Tècnic/a superior en Gestió d’allotjament turístic 
-  Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria 
-  Tècnic/a en Emergències sanitàries 
-  Tècnic/a en Confecció i moda 
-  Tècnic/a superior en Patronatge i moda 
-  Tècnic/a superior en Desenvolupament de  

projectes d’instal.lacions tèrmiques i de fluids 
-  Tècnic/a superior en Manteniment  

d’instal.lacions tèrmiques i de fluids 
-  Tècnic/a superior en Laboratori d’anàlisi  

i control de qualitat 
 
Trobaràs tota la informació a 
 http://www.fundaciobcnfp.cat

Més oportunitats 
amb noves  
professions i  
nous títols



Vocational training works!
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Potser el primer que se’ns acut és l’èxit 
professional. Si bé això és cert i notori, el que 
molts desconeixen és que aquests tres 
personatges, abans de triomfar en les seves 
carreres, han estudiat formació professional 

Tant Andrés Iniesta, jugador del primer equip del 
FC Barcelona, com Ismael Prados, cuiner i assessor 
especialitzat, i Ramón Paredes, vicepresident de 
Recursos Humans de SEAT, van optar en algun 
moment de la seva vida per cursar FP, una 
formació que els ha permès avançar 
professionalment, cursar altres estudis i 
desenvolupar unes competències que han pogut 
posar en pràctica en les seves professions.

Des de la seva experiència personal, però també 
des del que han conegut de primera mà en el camp 
laboral, tots tres ens han explicat el que els va 
suposar fer FP i les opcions de futur que 
proporcionen aquests estudis, amb una àmplia i 
substancial base pràctica.

Tot i que es tracta de tres casos diferents, que ens 
acosten al món de l’esport, al sector serveis i al 
sector industrial, hi trobem com a element comú 
que l’FP és una de les plataformes millors i més 
ràpides per accedir a un lloc de treball i créixer 
dins de la professió.

Però aquests casos d’èxit no són aïllats. Amb el seu 
exemple, Iniesta, Prados i Paredes ens demostren 
que l’FP pot ser la millor eina per arribar a la 
realització professional.

Què tenen en comú un 
futbolista de primera 
divisió, un cuiner mediàtic 
i el directiu d’una empresa 
automobilística? 

Perhaps the first thing that comes to mind is 
professional success. And while that is true and 
well-known, what many people don’t know is that 
these three figures, before triumphing in their 
respective careers, all did vocational training.

Andrés Iniesta, player in FC Barcelona’s first team, 
Ismael Prados, chef and specialist advisor, and 
Ramón Paredes, vice-president of Human 
Resources at SEAT, all opted at some stage in their 
life to do VT, a decision that has allowed them to 
advance professionally, take further courses and 
learn to develop abilities and skills that they have 
been able to put into practice in their professions.

From their personal experience, but also from what 
they have experienced first-hand in their working 
lives, all three have explained to us what doing VT 
meant to them and the future options provided by 
these studies, with their broad and substantial 
practical base.

Although these are three different cases, which 
refer us to the world of sport, the services sector 
and the industrial sector, the common element that 
we find is that VT is one of the best and fastest 
platforms for finding a job and then growing within 
one’s profession.

However, these successful cases are not unique. 
With their example, Iniesta, Prados and Paredes 
show us that VT can be the best tool to aid 
professional achievement.

What do a first-division 
footballer, a TV chef and  
a carmaker director  
have in common? 



 TrAjEcTòriA 

Tot i ser conegut per presentar el progra-
ma de televisió “cuina x solters”, l’isma 
Prados, nascut a Sabadell fa 34 anys, és 
un cuiner casat i amb un fill que ha fet 
de la feina entre fogons la seva manera 
de viure. Després d’estudiar batxillerat 
i començar una enginyeria tècnica va 
decidir fer un mòdul de formació profes-
sional de delineació industrial mentre 
treballava en un bar i s’iniciava així en el 
món de la cuina. Actualment s’ocupa de 
la seva pròpia assessoria externa, que 
s’encarrega de fer des de demostracions 
de cuina fins a fotografies especialitza-
des. Establert a Barcelona des de l’any 
2003, és autor de diversos llibres de cui-
na i ens confessa que està estudiant la 
possibilitat de crear una revista digital. 

 “L’FP és l’única formació que es 
preocupa realment d’establir un espai 
de contacte entre els gremis, el món de 
l’empresa i el món de l’escola” 

ismael Prados
cuiner i assessor  
especialitzat



 La vocació per la cuina et va arribar una mica tard?
El que passa és que la vaig professionalitzar tard. 
Quan estava cursant els estudis de segon grau 
havia de viure d’alguna cosa. Treballava al bar 
Canaletes on, al principi, feia de “noi per a tot”  
i amb el pas dels anys em vaig anar encarregant 
dels menús i de fer algunes tapes. Més endavant 
em vaig moure, vaig anar a la Fonda Europa de 
Granollers, vaig concertar una entrevista amb  
en Ramon Parellada i em vaig començar a 
professionalitzar, però com a conclusió, no com  
a voluntat. Això va passar quan tenia 25 anys,  
i amb 25 anys, francament, a la cuina 
professional hi arribes una mica tard.

 Abans de tot això vas estudiar una formació 
professional que no té gaire a veure amb la cuina. 
Com et va ajudar?
Vaig fer el mòdul III d’especialista en Delineació 
Industrial. Aquesta és la titulació oficial que tinc, 
però totes les formacions que he rebut al llarg de la 
vida m’han servit. Per exemple, avui, quan treballo 
en un showcooking, demano sempre croquis o  
els confecciono jo directament perquè a partir 
d’aquests sabré del cert quants metres lineals 
tindré per fer les presentacions i podré organitzar 
molt millor tant la circulació dels productes  
com la meva pròpia i l’atenció del públic.

 Així que vas passar per la universitat i després 
per la formació professional. Quins serien els grans 
avantatges de l’FP respecte de la universitat?
L’FP és l’única formació que es preocupa 
realment d’establir un espai de contacte entre els 
gremis, el món de l’empresa i el món de l’escola, 
i on hi ha unes pràctiques que es porten a terme 
amb una finalitat concreta. La formació 
universitària no permet el mateix grau de 
comunicació amb l’empresa i, un cop acabes, 
moltes vegades has de començar de zero, com a 
aprenent, i això és una cosa que et fa perdre anys 
de la teva vida en els quals estàs en plena 
capacitat d’aprenentatge.

 L’FP és una bona opció per dedicar-se  
al món de la cuina?
Les cuines tenen el seu propi nivell 
d’autoregulació laboral. Al començament neteges 
i, si superes això, passes a preparar plats freds 
que t’obliguen a ser net i a agafar ritme de  
servei. A partir d’aquí, comences a tocar foc, 
primerament com a ajudant i després com a cap. 
Llavors pots pensar a ser un cuiner complet, 
segon de cuina o xef. 

Anar a treballar en una cuina amb una titulació 
d’FP et garanteix que ja has adquirit tota una 
sèrie de coneixements que et faciliten moltes 
coses. La diferència és que aquesta evolució pot 
ser més organitzada i en seqüències temporals 
més curtes.

 De quina manera l’FP de cuina ofereix  
contacte amb el món del treball?
Permet fer pràctiques en empreses i veure 
diferents tipus de cuines. Pots formar-te com a 
cuiner en un hotel, en un petit restaurant, com  
a cuiner gastronòmic o en col.lectivitats, com ara 
hospitals. L’FP és una eina molt versàtil, fins  
i tot per reconvertir un professional d’un sector  
a un altre.

 Per a tu quina seria la recepta de l’èxit 
professional? 
Cadascú ha de trobar la seva. A mi, més que 
parlar d’èxit m’agrada introduir el concepte de 
realització personal a través de la feina. Tenir les 
eines per fer aquesta evolució personal a través 
d’un ofici et posa davant de reptes que et fan 
créixer com a persona, t’obliga a fer passos en el 
buit i això fa créixer la gent.
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“Al començament 
neteges i, si superes 
això, passes a preparar 
plats freds...”



ramón Paredes
Vicepresident de recursos Humans de SEAT

“L’FP és una plataforma per  
incorporar-te al món laboral  
i escalar esglaons de seguida”

 TrAjEcTòriA 

Nascut a Don Benito (Badajoz) fa 53 anys, el vicepresident de recursos Humans de SEAT va 
començar la seva trajectòria professional el 1971 estudiant formació professional a l’escola 
d’aprenents que SEAT té a la Zona Franca. De naturalesa inquieta, aquest pare de tres fills, 
ja tenia tres patents registrades amb només 18 anys. Poc a poc aquest matricer que com-
binava la feina a la fàbrica amb els estudis i els idiomes, va anar ascendint de categoria 
professional, fins que als anys vuitanta va ser un dels primers càrrecs intermigs que va 
viatjar a Alemanya per formar-se com a directiu a Volkswagen.
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 Després de passar per aquesta escola, què va fer?
Just en acabar la formació vaig entrar a treballar  
a la fàbrica amb la categoria d’oficial de tercera 
matricer. En paral.lel vaig començar a estudiar el 
que ara seria l’FP de grau superior, que llavors era 
el mestratge industrial. Després, l’FP em va ajudar 
en la meva feina per començar amb una molt 
bona base com a oficial matricer. Quan vaig 
acabar, em vaig matricular per fer enginyeria 
tècnica, però no vaig acabar la carrera perquè a 
finals dels vuitanta, quan Volkswagen va adquirir 
SEAT, vaig ser dels primers càrrecs intermedis 
que van anar a Alemanya per formar-nos amb 
projecció per ser directiu. 

 Així, l’FP és una bona opció de futur? 
Per descomptat! Sóc un gran defensor de l’FP. 
Avui dia és la millor porta per al futur. Anys 
enrere es va desprestigiar una mica. Tots els pares 
volien que els seus fills fossin advocats, metges, 
enginyers o arquitectes. Però això no vol dir que 
no es pugui tenir una carrera passant abans per  
la formació professional. Per exemple, el servei 
mèdic de SEAT és ple de companys que van fer la 
carrera però que abans van ser matricers com jo. 
La majoria d’industrials trobem en falta que  
no es prestigiï més l’FP. Aquest és el gran repte.

 Quins són els avantatges d’optar per una FP?
L’FP et permet obrir una porta directament a un 
lloc de treball reconegut i valorat. Crec que hi ha 
una estadística que diu que més de la meitat dels 
joves que acaben l’FP troben una feina abans  
dels 6 mesos. Això no vol dir que no es pugui 
aprendre una professió sense tenir l’FP, però l’FP 
és una plataforma per incorporar-te al mercat 
laboral i escalar esglaons de seguida. Fins i tot,  
si no es continua estudiant, els professionals 
formats poden arribar a exercir càrrecs intermedis 
en poc temps perquè tenen una gran preparació 
tècnica i maduresa laboral. 

 Per què va estudiar formació professional?
En aquella època, de possibilitats d’estudi n’hi 
havia poques. Jo no era un mal estudiant, així  
que quan vaig acabar la formació bàsica em van 
concedir una beca per estudiar l’antic batxiller 
elemental. Jo vivia en un barri obrer, on hi havia 
molts treballadors de la SEAT, i recordo que una 
veïna li va comentar a la meva mare la possibilitat 
d’entrar a l’escola d’aprenents de la SEAT, que 
igual que La Maquinista, la Siemens o la Pegaso 
tenien la seva pròpia escola de formació.

 Quina especialitat va fer?
Vaig tenir fortuna i em van seleccionar, però sense 
tenir massa idea de quina especialitat fer.  
Em deien si volia ser fresador i en aquella  
època pensava que un fresador era el qui recollia 
maduixes. No sabia què era un torner o un 
ajustador. L’únic que em sonava era delineant  
i electrònic. Però a l’educació bàsica havia tingut 
un professor que m’havia inculcat molt el treball 
manual i hi tenia facilitat, de manera que a les 
proves van veure que era bastant hàbil amb  
les mans, amb la qual cosa em van dir que 
m’havien seleccionat per ser ajustador matricer.

 En el seu cas, com va ser l’experiència de fer FP?
Recordo que el primer dia em va tocar taller.  
El primer exercici que havíem de fer era llimar 
una biga fins deixar una planxa de 5 mm. Vaig 
passar 8 hores llimant. Aquell dia vaig arribar a 
casa amb butllofes. I vaig dir a la meva mare: 
“Mama, a mi això no m’agrada, no ho veig com 
una professió, ho deixaré”. La meva mare em va 
contestar que els primers dies sempre són dolents  
i em va convèncer per no abandonar. Em vaig 
quedar i vaig descobrir que m’encantava llimar, 
ajustar i trepar.

“Em deien si volia ser 
fresador i en aquella 
època pensava que un 
fresador era el qui 
recollia maduixes”



 TrAjEcTòriA 

Amb a penes 12 anys, Andrés iniesta va 
fer les maletes i va abandonar el poble 
de Fuentealbilla (Albacete) per instal·lar-
se a la Masia, el lloc on creixen les futu-
res estrelles del Barça que procedeixen 
de fora de Barcelona. Des d’aleshores, la 
trajectòria del jove manxec ha seguit un 
ritme ascendent i imparable. Va debutar 
en el primer equip a l’octubre de 2002, de 
la mà de Louis Van Gaal, i s’hi ha quedat. 
Des de la temporada 2005 és una de les 
peces clau de l’equip, rol que ha mantin-
gut amb l’arribada de josep Guardiola a 
la banqueta. 
L’any 2003, Andrés iniesta va decidir 
ampliar els estudis amb el cicle Formatiu 
de Grau Superior en Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives, que va fer al col·legi 
Sant ignasi de Sarrià fins a 2006.

“L'FP és una opció tan  
enriquidora com el  
batxillerat” 

Andrés iniesta
jugador del primer equip  
del Fc Barcelona



 Què va ser el que et va motivar 
a estudiar FP i, en concret, el cicle 
formatiu que vas estudiar?
Estava estudiant batxillerat, i de fet el 
vaig acabar, però l’últim any va coincidir 
amb els primers entrenaments amb el 
primer equip del Barça i em va resultar 
complicat combinar les dues coses a causa 
dels horaris. A més a més, un company em 
va parlar de la possibilitat de fer FP.

 Quin record tens d’aquells tres anys?
En tinc molt bon record. Em va agradar,  
perquè el temari inclou tots els esports i aprens 
moltes coses. A més a més, la relació amb els  
companys també va ser molt bona.

 En general, què et van aportar aquells tres anys?
Sobretot, em van servir per enriquir-me 
culturalment, i en concret en el camp esportiu, 
tant sobre els diferents tipus d’esports com en 
altres coses importants i que hi estan molt 
relacionades com, per exemple, estudiar els 
músculs. Això em va ajudar a conèixer millor el 
meu cos i també m’ha servit en moments en què 
he tingut alguna lesió, ja que quan el metge  
te’n parla entens perfectament de què es tracta  
o quins símptomes poden aparèixer. Com a 
esportista, aprendre-ho ha estat molt  
important per a mi.

 Vas tenir algun contacte directe amb la 
professió?
Quan podia feia pràctiques, com la resta dels 
meus companys, però si no havia de fer algun 
treball extra escrit, com passava la majoria de 
vegades. El fet d’estar jugant en el primer equip 
del Barça em privava una mica de tot això, però 
de vegades vinculava aquests exercicis al futbol, 
per facilitar el treball i que fos més còmode. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 En la teva vida diària, 
aprofites tot el que vas aprendre?

Sí, per exemple, ens ensenyaven a 
planificar entrenaments. Potser no tant en l’àmbit 
professional en què sóc ara, però sí a planificar 
amb nens, amb un altre tipus d’edats i nivells.  
Em va ajudar a saber interpretar les coses, ja que 
jo ho vaig enfocar sobretot al món del futbol.

 L’FP és una bona opció de futur?
Sí, sens dubte. Suposo que el desconeixement fa 
que sembli una segona opció, però crec que no  
és així, en el meu cas vaig tenir l’oportunitat de 
fer-la i crec que és una opció tan enriquidora  
com el batxillerat o qualsevol altra, va ser una 
experiència molt positiva. En aquells tres anys 
vaig aprendre moltes coses pràctiques de diferents 
àmbits que actualment encara em serveixen.  
I per a mi això és el més important. 

 Què has continuat estudiant després de l’FP?
Ara estic estudiant la carrera de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport a l’INEFC, però faig el 
que puc, perquè està sent difícil combinar-la amb 
el ritme que portem al Barça, encara que intento 
no deixar-la de banda perquè més endavant no 
se’m faci més complicat.

 Com t’ha servit l’FP ara que ets a la universitat?
L’FP et dóna una formació molt pràctica i això 
serveix de molt. Quan arribes a aquest punt, a la 
universitat, és quan veus quant has après. Suposo 
que es nota just després, tant si accedeixes a la 
universitat com si vas directament a una feina. 

 El cicle que vas estudiar et dóna possibilitats 
més enllà del que fas ara?
Per a mi l’important serà mantenir-me en el món 
de l’esport, si pot ser en el futbol, qui sap si com 
a preparador físic o entrenador. Però en aquest 
món no pots planificar gaire, sempre intento 
pensar en el dia a dia i, en aquest sentit, espero 
estar bé i que tot em vagi fantàstic.

“...vaig aprendre 
moltes coses 
pràctiques de diferents 
àmbits que actualment 
encara em serveixen”
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L’oferta pública i concertada de cicles formatius a la 
ciutat de Barcelona comprèn més de 130 cicles agrupats 
en 22 famílies professionals. Són els següents:

Índex

FAMíLiA ProFESSioNAL cicLES ForMATiUS (TiTULAcioNS DE GrAU MiTjà i DE GrAU SUPErior) PàG.

Activitats agràries 
(2 Cicles Formatius)

Tècnic/a en Jardineria 24

Tècnic/a superior en Gestió i organització de recursos naturals 
i paisatgístics

24

Activitats físiques i esportives  
(2 CF)

Tècnic/a en Conducció d’activitats físiques i esportives  
en el medi natural

25

Tècnic/a superior en Animació d’activitats físiques i esportives 25
Administració i gestió (3 CF) Tècnic/a en Gestió administrativa 27

Tècnic/a superior en Administració i finances 27
Tècnic/a superior en Secretariat 28

Arts gràfiques (4 CF) Tècnic/a en Impressió en arts gràfiques 28
Tècnic/a en Preimpressió en arts gràfiques 28
Tècnic/a superior en Disseny i producció editorial 29
Tècnic/a superior en Producció en indústries d’arts gràfiques 29

Edificació i obra civil (3 CF) Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes urbanístics 
i operacions topogràfiques

30

Tècnic/a superior en Desenvolupament i aplicació de projectes  
de construcció

30

Tècnic/a superior en Realització i plans d’obres 31
Electricitat i electrònica (6 CF) Tècnic/a en Equips electrònics de consum 31

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades 31
Tècnic/a superior en Desenvolupament de productes electrònics 32
Tècnic/a superior en Instal.lacions electrotècniques 32
Tècnic/a superior en Sistemes de regulació i control automàtics 33
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics 33

Ensenyaments artístics (32 CF) Tècnic/a en Art final de disseny gràfic 35
Tècnic/a en Autoedició 35
Tècnic/a en Dauratge i policromia artístics 35
Tècnic/a en Decoració ceràmica 35
Tècnic/a en Floristeria 36
Tècnic/a en Forja artística 36
Tècnic/a en Fosa artística i galvanoplàstia 36
Tècnic/a en Talla artística en fusta 36
Tècnic/a superior en Aparadorisme 36
Tècnic/a superior en Arquitectura efímera 37
Tècnic/a superior en Art floral 37
Tècnic/a superior en Art tèxtil 37
Tècnic/a superior en Arts aplicades al mur 37
Tècnic/a superior en Arts aplicades a l’escultura 38
Tècnic/a superior en Ceràmica artística 38
Tècnic/a superior en Elements de jardí 38
Tècnic/a superior en Enquadernació artística 39



FAMíLiA ProFESSioNAL cicLES ForMATiUS (TiTULAcioNS DE GrAU MiTjà i DE GrAU SUPErior) PàG.
Tècnic/a superior en Esmalt artístic al foc sobre metalls 39
Tècnic/a superior en Estampació i tintatges artístics 39
Tècnic/a superior en Estilisme d’indumentària 40
Tècnic/a superior en Fotografia artística 40
Tècnic/a superior en Gràfica publicitària 40
Tècnic/a superior en Gravat i tècniques d’estampació 41
Tècnic/a superior en Il·lustració 41
Tècnic/a superior en Joieria artística 41
Tècnic/a superior en Mobiliari 42
Tècnic/a superior en Moblament 42
Tècnic/a superior en Modelisme d’indumentària 42
Tècnic/a superior en Modelisme i maquetisme 43
Tècnic/a superior en Modelisme industrial 43
Tècnic/a superior en Mosaics 43
Tècnic/a superior en Projectes i direcció d’obres de decoració 44

Ensenyaments d’esports (6 CF) Tècnic/a en Esports d’hivern 44
Tècnic/a en Esports de muntanya i escalada 44
Tècnic/a en Futbol i futbol sala 44
Tècnic/a superior en Esports d’hivern 44
Tècnic/a superior en Esports de muntanya i escalada 44
Tècnic/a superior en Futbol i futbol sala 44

Fabricació mecànica (6 CF) Tècnic/a en Mecanització 45
Tècnic/a en Soldadura i caldereria 45
Tècnic/a superior en Construccions metàl·liques 45
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes mecànics 45
Tècnic/a superior en Òptica d’ullera 46
Tècnic/a superior en Producció per mecanització 46

Fusta, moble i suro (2 CF) Tècnic/a en Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble 47
Tècnic/a en Fabricació industrial de fusteria i moble 47

Hostaleria i turisme (7 CF) Tècnic/a en Cuina i gastronomia 49
Tècnic/a de Serveis en restauració 49
Tècnic/a superior en Agències de viatges 49
Tècnic/a superior en Animació turística 49
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic 50
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques 50
Tècnic/a superior en Restauració 50

Imatge i so (5 CF) Tècnic/a en Laboratori d’imatge 51
Tècnic/a superior en Imatge 51
Tècnic/a superior en Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles 51
Tècnic/a superior en Realització d’audiovisuals i espectacles 52
Tècnic/a superior en So 52

Imatge personal (5 CF) Tècnic/a en Caracterització 53
Tècnic/a en Estètica personal decorativa 53
Tècnic/a en Perruqueria 53
Tècnic/a superior en Assessoria d’imatge personal 53
Tècnic/a superior en Estètica 54

Indústries alimentàries (3 CF) Tècnic/a en Escorxador i carnisseria-xarcuteria 55
Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria 55
Tècnic/a superior en Indústria alimentària 55
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FAMíLiA ProFESSioNAL cicLES ForMATiUS (TiTULAcioNS DE GrAU MiTjà i DE GrAU SUPErior) PàG.
Informàtica i comunicació (3 CF) Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes 56

Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics 56

Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions  
informàtiques

57

Instal·lació i manteniment (6 CF) Tècnic/a en Instal·lació i manteniment electromecànic  
de maquinària i conducció de línies

57

Tècnic/a en Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, 
climatització i producció de calor

58

Tècnic/a superior en Manteniment d’equips industrials 58

Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes  
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

58

Tècnic/a superior en Manteniment d’instal·lacions  
tèrmiques i de fluids

59

Tècnic/a superior en Prevenció de riscos professionals 59
Logística i comerç (5 CF) Tècnic/a en Comerç 61

Tècnic/a superior en Comerç internacional 61
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting 61
Tècnic/a superior en Gestió del transport 62
Tècnic/a superior en Serveis al consumidor 62

Química (7 CF) Tècnic/a en Laboratori 63
Tècnic/a en Operacions de fabricació de productes farmacèutics 63
Tècnic/a en Planta química 63
Tècnic/a superior en Fabricació de productes farmacèutics i afins 64
Tècnic/a superior en Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 64
Tècnic/a superior en Química ambiental 64
Tècnic/a superior en Química industrial 65

Sanitat (14 CF) Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria 67
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia 67
Tècnic/a en Emergències sanitàries 67
Tècnic/a superior en Anatomia patològica i citologia 68
Tècnic/a superior en Audiologia protèsica 68
Tècnic/a superior en Dietètica 68
Tècnic/a superior en Documentació sanitària 69
Tècnic/a superior en Higiene bucodental 69
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic 69
Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic 70
Tècnic/a superior en Ortesis i pròtesis 70
Tècnic/a superior en Pròtesis dentals 70
Tècnic/a superior en Radioteràpia 71
Tècnic/a superior en Salut ambiental 71

Serveis socioculturals 
i a la comunitat (5 CF)

Tècnic/a en Atenció sociosanitària 73
Tècnic/a superior en Animació sociocultural 73
Tècnic/a superior en Educació infantil 73
Tècnic/a superior en Integració social 74
Tècnic/a superior en Interpretació de la llengua de signes 74

Tèxtil, confecció i pell (2 CF) Tècnic/a en Confecció i moda 75
Tècnic/a superior en Patronatge i moda 75

Transport i manteniment 
de vehicles (3 CF)

Tècnic/a en Carrosseria 76
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles 76
Tècnic/a superior en Automoció 76



L’accés als cicles formatius  
de grau mitjà

Amb titulació
- Graduat/da d’ensenyament secundari.
-  La superació del primer cicle d’ensenyament  

secundari experimental (14-16).
- Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent.
-  La superació d’un mòdul professional  

2 experimental.
-  La superació íntegra dels dos primers cursos  

del batxillerat unificat polivalent o equivalent.

Sense titulació
Mitjançant una prova que es convoca anualment, 
poden accedir-hi les persones que, a més  
d’acreditar haver cursat o estar cursant amb  
aprofitament un Programa de qualificació 
professional inicial (PQPI), un curs de formació 
ocupacional o un curs de preparació de la prova, 
experiència laboral o experiències assimilades, 
hagin complert els disset anys o bé els compleixin 
durant l’any natural. Les persones que 
anteriorment haguessin superat un cicle formatiu 
de grau mitjà a què haguessin accedit gràcies a la 
prova d’accés, n’estan exemptes i, per tant, poden 
accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

Accés a altres estudis
L’alumnat que superi un cicle formatiu de grau 
mitjà, havent-hi accedit a través de la prova  
d’accés o mitjançant titulació, té diverses  
possibilitats de continuar els estudis:
-  Incorporar-se a qualsevol modalitat de  

batxillerat, amb la qual cosa està exempt  
de cursar les matèries optatives.

-  Si la persona té divuit anys, es pot presentar  
a les proves d’accés a cicles formatius de  
grau superior del mateix grup d’itineraris.  
Cal que aquestes persones es preparin per a 
superar la prova.

- Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

Com s’accedeix a la  
formació professional?

L’accés als cicles formatius  
de grau superior

Amb titulació
-  Batxillerat (LOGSE) o equivalent.  

Són equivalents, a efectes d’accés: 
- La superació del batxillerat experimental. 
- La superació del COU.

-  Haver superat un mòdul professional 3 
experimental.

-  Títol d’FP-2 o equivalent. 

També podrà accedir-hi l’alumnat que tingui  
el títol de tècnic/a superior per haver superat  
un altre cicle formatiu de grau superior.
Determinades modalitats de batxillerat donen  
prioritat a l’accés als diferents cicles formatius  
de grau superior.

Sense titulació
-  Mitjançant una prova que es convoca anualment, 

poden accedir-hi les persones que, malgrat no 
complir les condicions de l’apartat anterior,  
tinguin més de vint anys o bé els compleixin  
durant l’any natural en què vulguin iniciar el  
cicle formatiu i, a més, acreditin un mínim  
d’experiència laboral en qualsevol activitat. 
La prova d’accés té una part comuna i una part 
específica d’acord amb el cicle formatiu. Les 
persones que acreditin, com a mínim, un any 
d’experiència laboral que es correspongui amb 
els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes 
de la part específica de la prova d’accés.  
Les persones que han superat totalment les  
proves d’accés a la Universitat per a majors de 
vint-i-cinc anys estan totalment o parcialment 
exemptes de la prova d’accés, i s’hauran  
d’adreçar a la Direcció General de Formació  
Professional a fi de sol.licitar l’exempció amb  
el model de sol.licitud previst.



-  L’alumnat que superi un cicle formatiu de  
grau mitjà, si té divuit anys, es pot presentar  
a les proves d’accés a cicles formatius de  
grau superior del mateix grup d’itineraris.  
Cal que aquestes persones es preparin per  
a superar la prova.

 Les xifres no enganyen 

El 65,10% de les persones que treballen després de graduarse amb un títol de for-
mació professional, ho fan en feines relacionades amb el seu perfil professional.
Segons l’estudi, després de dos anys de finalitzar els estudis de formació professio-
nal, de les persones que es van graduar el curs 2003-2004, el 58,60% treballen, el  
34,60% van optar per continuar estudiant i el 6,80% busquen feina.

Font: informe Formació Professional, Estudis i Treball - Promoció 2004. Fundació BcN Formació Professional.

Accés a altres estudis
-  Incorporar-se als estudis universitaris que es  

determinen per a cada cicle formatiu.
-  Cursar altres cicles formatius de grau superior.
-  Per a l’alumnat que hagi superat determinats  

cicles formatius, algunes universitats 
reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes 
matèries dels estudis universitaris de primer 
cicle.

 Diverses vies, una mateixa finaLitat: trebaLLar 
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Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en topografia
-  Llicenciatura en biotecnologia
-  Llicenciatura en ciències ambientals

Activitats agràries
Tècnic/a en Jardineria 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions d’implantació, conservació i 
millora de jardins exteriors i d’interior; a comercialitzar 
material vegetal i de jardineria en condicions de 
seguretat i higiene, conservant el medi natural, i a 
manejar i mantenir en ús la maquinària i els estris 
necessaris. També s’aprèn a organitzar i gestionar  
una petita empresa de jardineria. 

Es pot treballar en... 
Serveis públics de parcs i jardins d’ajuntaments  
i altres organismes; petites i grans empreses de 
jardineria i floristeria; empreses de manteniment  
de camps de futbol, golf, gespa, etc. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Rubió i Tudurí

Tècnic/a superior en Gestió i 
organització de recursos naturals  
i paisatgístics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Gestionar els recursos naturals i paisatgístics, 
programant i organitzant els recursos humans  
i materials i els treballs necessaris per a assolir els 
objectius de producció i de protecció del medi natural. 

Es pot treballar en... 
Espais naturals, parcs naturals, parcs nacionals, 
empreses de protecció i conservació del medi natural, 
serveis públics de parcs i jardins d’ajuntaments i 
altres organismes i empreses de jardineria i floristeria. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Rubió i Tudurí



aconseguint la satisfacció de l’usuari i un nivell 
competitiu de qualitat en els límits previstos de cost. 

Es pot treballar en... 
Empreses de serveis esportius, clubs o associacions 
esportives, organismes públics d’esports, empreses 
turístiques (càmpings, hotels, parcs temàtics, parcs 
aquàtics, etc.). 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Pia de Sarrià-Calassanç
IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Vall d’Hebrón
Institució Cultural del CIC
Sant Ignasi
Ubaeseae

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en infermeria 
-  Diplomatura en fisioteràpia
-  Diplomatura en nutrició humana i dietètica
-  Diplomatura en podologia
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme
-  Diplomatura en teràpia ocupacional
-  Llicenciatura en ciències de l’activitat física  

i de l’esport 
-  Llicenciatura en medicina

Tècnic/a en Conducció  
d’activitats físiques i esportives  
en el medi natural 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Conduir clients en condicions de seguretat per senders 
o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, 
aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de 
qualitat dins dels límits previstos de cost econòmic. 

Es pot treballar en... 
Empreses d’esports d’aventures, empreses turístiques 
(hotels, càmpings, albergs, cases de colònies), 
agències de viatges, etc. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
CFTE Escola Pia de Catalunya
Escola Pia de Sarrià-Calassanç
IES Vall d’Hebrón
Institució Cultural del CIC

Tècnic/a superior en Animació 
d’activitats físiques i esportives 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físiques i esportives 
recreatives individuals, d’equip i amb implements, i 
activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les 
a les característiques de l’entorn i dels participants, 
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Activitats físiques  
i esportives





Tècnic/a superior  
en Administració i finances 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar i realitzar l’administració i la gestió de 
personal, les operacions econòmiques i financeres, i la 
informació i l’assessorament a clients o usuaris, tant 
en l’àmbit públic com el privat, segons la grandària  
i l’activitat de l’empresa i organisme, i d’acord amb 
els objectius marcats, les normes internes establertes  
i la normativa vigent. 

Es pot treballar en... 
Oficines de tot tipus d’empreses (empreses petites, 
mitjanes i grans, bancs i caixes, corredories 
d’assegurances, despatxos professionals)  
i també a l’Administració pública. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

AF Centre d’estudis
Centre d’Estudis Politècnics
Centro Catalán Comercial
Escola Tècnica Professional Xavier
Fundació Emi
IES Escola del Treball
IES La Guineueta
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Obert de Catalunya
IES Poblenou
IES Rambla Prim
IES Vall d’Hebrón
Joan Pelegrí
La Salle Gràcia
Llúria
Roca
Sagrat Cor-Sarrià
Sant Francesc 
Santapau-Pifma
Santíssima Trinitat 
Speh-Tres Torres
Stucom 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística 
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social

Tècnic/a en Gestió administrativa 
 1.300 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de gestió administrativa  
en l’àmbit públic i privat, d’acord amb les normes 
d’organització interna i la legislació vigent, d’una 
manera eficaç i amb qualitat de servei. 

Es pot treballar en... 
Oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes 
empreses, bancs públics i privats, asseguradores)  
i a l’Administració pública. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Bemen 3
Centre d’Estudis Politècnics
Centro Catalán Comercial
Escola Pia Sant Antoni
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional Xavier
Escuela de FP Oscus
IES Escola del Treball
IES Jaume Balmes
IES La Guineueta
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Obert de Catalunya
IES Poblenou
IES Rambla Prim 
IES Vall d’Hebrón
L’Esperança
La Salle Barceloneta
Llúria
López Vicuña
Molina
Monlau
Palcam
Roca
Sagrat Cor-Sarrià
Sant Francesc 
Santapau-Pifma
Santíssima Trinitat
Stucom

Administració i gestió
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-  Diplomatura en turisme
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia

Tècnic/a superior  
en Secretariat 
 1.300 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Organitzar, gestionar, elaborar, trametre la informació 
que procedeix de o cap als òrgans executius, 
professionals i de gestió en llengua pròpia i/o 
estrangera, i també representar l’empresa i fomentar 
la cooperació i la qualitat de les relacions internes  
i externes d’acord amb els objectius marcats i  
les normes internes establertes. 

Es pot treballar en... 
Empreses de tot tipus d’activitat i dimensió  
i a l’Administració pública. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre d’Estudis Politècnics
Centro Catalán Comercial
Escola Tècnica Professional Xavier
IES Escola del Treball
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Obert de Catalunya
IES Poblenou
IES Vall d’Hebrón

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística
-  Diplomatura en gestió i administració pública 
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia
-  Llicenciatura en filologia

Arts gràfiques
Tècnic/a en Impressió  
en arts gràfiques 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions necessàries per a la producció 
d’impresos i l’obtenció de formes impressores, 
controlant i mantenint en primer nivell les màquines  
i els equips necessaris per a obtenir la producció  
amb la qualitat, la seguretat i els terminis establerts. 

Es pot treballar en... 
Empreses d’arts gràfiques dedicades a la impressió. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana

Tècnic/a en Preimpressió  
en arts gràfiques 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions necessàries per al tractament, 
integració, filmació de textos i imatges i l’obtenció  
de les formes impressores, controlant i mantenint  
en primer nivell els equips necessaris per a obtenir  
els fotolits i les formes impressores amb qualitat  
i en els terminis establerts. 

Es pot treballar en... 
Empreses d’arts gràfiques, premsa i publicitat 
dedicades al traçament, muntatge i obtenció de  
la forma impressora, al tractament i la integració  
de textos i imatges i filmació. 



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
IES Escola del Treball

Tècnic/a superior en Disseny  
i producció editorial 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar el disseny gràfic i determinar les 
característiques de productes impresos a partir d’idees 
o projectes editorials. També s’aprèn a organitzar, 
planificar i supervisar la producció editorial, 
seleccionant els recursos adients i controlant-ne  
la qualitat, el termini i el cost, tant en la preparació 
dels originals com en la fabricació dels impresos. 

Es pot treballar en... 
Editorials, publicitat, premsa, impremtes i tallers  
de preimpressió. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica forestal, especialitat  

en indústries forestals 
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes

Tècnic/a superior en Producció  
en indústries d’arts gràfiques 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Definir, organitzar, programar, supervisar  
i controlar la producció d’indústries gràfiques  
per aconseguir la producció amb la qualitat,  
la productivitat i el cost establerts. 

Es pot treballar en... 
Tractament de textos i imatges fotomecàniques, 
muntatge i obtenció de formes impressores,  
impressió per diversos sistemes, enquadernació  
i fabricació de manipulats de paper, cartró i  
altres materials impresos. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Enginyeria tècnica forestal, especialitat  

en indústries forestals 
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes
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Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de projectes 
urbanístics i operacions 
topogràfiques 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Intervenir en aixecaments i replantejaments de 
construccions i terrenys, com a auxiliar en l’execució,  
i a intervenir en projectes d’infraestructura viària i 
d’ordenació del territori, elaborant plànols de traçats, 
escomeses, instal·lacions i d’ordenació del sòl, prenent 
dades i aportant al seu nivell solucions als problemes 
de representació i dimensionat. 

Es pot treballar en... 
Edificacions d’habitatges i rehabilitacions, d’edificis 
industrials, comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres marítimes, obres 
subterrànies, ferrocarrils...) i en altres sectors 
productius on s’efectuïn aixecaments i replantejaments 
(reparcel·lacions, primeres extraccions, construccions 
metàl·liques, estesa de línies elèctriques...). 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Municipal Josep Serrat i Bonastre

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima 
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en: 

explotacions agropecuàries, hortofructicultura  
i jardineria, mecanització i construccions rurals. 

-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal, especialitat d’indústries 

forestals 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en topografia
-  Arquitectura

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament i aplicació  
de projectes de construcció
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Intervenir en els projectes d’edificació i d’obra civil, 
duent a terme o coordinant-ne el desenvolupament,  
i com a auxiliar en l’execució, efectuant el seguiment 
de la planificació. 

Es pot treballar en... 
Edificacions d’habitatges i rehabilitacions d’edificis 
industrials, comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres marítimes, obres 
subterrànies, ferrocarrils...) i en altres activitats: 
urbanisme, primeres extraccions, construccions 
metàl·liques, decoració i instal·lació de línies. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Municipal Josep Serrat i Bonastre
La Salle Gràcia 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima 
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat  

en mecanització i construccions rurals 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines  

(totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en topografia
-  Arquitectura

Edificació i obra civil



Tècnic/a superior en Realització  
i plans d’obres 
 1.700 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Intervenir en l’execució d’obres civils i d’edificació, 
organitzar els talls d’obra, realitzar el seguiment  
de la planificació, materialitzar els replantejaments  
i comprovar l’aplicació del pla de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Edificacions i rehabilitacions d’habitatges, d’edificis 
industrials, comercials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres marítimes, obres 
subterrànies, ferrocarrils...) i en altres sectors 
productius on s’efectuïn replantejaments, control  
de qualitat d’obres, productes semielaborats per a la 
construcció i seguiment de plans de seguretat. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima 
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola, especialitat  

en mecanització i construccions rurals 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en topografia
-  Arquitectura

Electricitat i electrònica
Tècnic/a en Equips  
electrònics de consum 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Instal·lar, mantenir i reparar equips electrònics de consum 
d’imatge i so, equips microinformàtics i terminals de 
telecomunicació, i a realitzar el servei tècnic post-venda en 
unes condicions de qualitat i temps de resposta adequades. 

Es pot treballar en... 
En empreses que tinguin per activitat la reparació 
d’equips de so, televisió i vídeo, electrodomèstics, equips 
microinformàtics, execució i manteniment d’instal·lacions 
de telefonia i instal·lacions d’antenes de TV. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Obert de Catalunya
La Salle Barceloneta
Roca
Santapau-Pifma

Tècnic/a en Instal.lacions 
elèctriques i automatitzades
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Muntar, explotar i mantenir línies i instal·lacions de 
distribució d’energia elèctrica a mitjana tensió (MT), baixa 
tensió (BT) i centres de transformació (CT), instal·lacions 
singulars i d’automatització d’edificis; a realitzar el 
muntatge d’equips electrotècnics de distribució d’energia 
elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques; 
mantenir i fer proves en màquines elèctriques aplicant 
procediments establerts, i a realitzar el manteniment 
preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aquest àmbit. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat la producció d’energia 
elèctrica, instal·lacions i reparacions elèctriques en 
edificis, instal·lació de telefonia, antenes i seguretat, 
instal·lació d’energia solar fotovoltaica, construcció de 
quadres i equips electrotècnics,  
i manteniment i reparació d’electrodomèstics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Arco
Bemen 3
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Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
Escuela de FP Oscus
IES Escola del Treball
IES Municipal Josep Serrat i Bonastre
IES Obert de Catalunya
IES Rambla Prim
IES Vall d’Hebrón
Sant Francesc
Santapau - Pifma

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de productes 
electrònics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar l’estudi i, definició, concepció i 
desenvolupament de petites targetes i equips 
electrònics; a organitzar, gestionar i controlar la 
fabricació i la posada al punt dels prototips electrònics 
amb la qualitat i la fiabilitat requerides i amb els 
costos acordats; a mantenir equips electrònics 
professionals utilitzant els mitjans i les tècniques de 
manteniment adequats, donant el suport i 
l’assessorament necessaris als tècnics que el demanin. 

Es pot treballar en... 
En empreses que tinguin per activitat la fabricació  
de targetes i d’equips electrònics, el disseny i la 
fabricació de circuits impresos, disseny i construcció 
de petits productes electrònics fets a mida i 
manteniment d’equips electrònics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria de telecomunicació
-  Llicenciatura en física
-  Llicenciatura en matemàtiques

Tècnic/a superior en Instal.lacions 
electrotècniques 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar equips i instal·lacions de distribució 
d’energia elèctrica a mitjana tensió (MT) i baixa tensió 
(BT), instal·lacions singulars i d’automatització per a 
edificis destinats a habitatges, usos comercials i 
industrials, a partir de les especificacions tècniques  
i econòmiques acordades amb el client. També s’aprèn  
a coordinar i supervisar l’execució, la posada en servei,  
la verificació i el manteniment de les instal·lacions 
esmentades, optimant els recursos humans i mitjans 
disponibles, amb les condicions de qualitat requerides  
i les de seguretat i normalització vigents. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tenen per activitat el disseny  
i desenvolupament de projectes d’equips i 
instal·lacions electrotècniques i el muntatge, posada al 
punt i manteniment d’instal·lacions electrotècniques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Arco
IES Escola del Treball
IES Municipal Josep Serrat i Bonastre
IES Rambla Prim
IES Vall d’Hebrón

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria de telecomunicació
-  Llicenciatura en física
-  Llicenciatura en matemàtiques



Tècnic/a superior  
en Sistemes de regulació  
i control automàtics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques, 
equips i instal·lacions automàtiques de mesura, 
control i regulació per a màquines, processos i 
aplicacions industrials en general. També s’aprèn  
a dirigir i coordinar l’execució i el manteniment dels 
sistemes automàtics, optimant els recursos humans  
i materials, en les condicions de qualitat, seguretat, 
normalització i costos acordats. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat el disseny  
i desenvolupament de projectes d’automatització  
de màquines i processos, construcció, posada al punt  
i manteniment d’equips de mesura, control i regulació 
automàtics i instal·lacions industrials automàtiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les 

especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica (totes les 

especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques (totes les 

especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria de telecomunicació
-  Llicenciatura en física
-  Llicenciatura en matemàtiques

Tècnic/a superior en  
Sistemes de telecomunicació  
i informàtics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques, els 
sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i TV), 
informàtics (monousuari, multiusuari i telemàtics) i de 
producció audiovisual, assegurant l’operativitat i la qualitat 
dels serveis tècnics que donen les condicions de 
normalització i evolució tecnològica característiques del 
sector. També s’aprèn a coordinar i supervisar l’execució i 
el manteniment dels sistemes, optimant els recursos 
humans i els mitjans disponibles amb la qualitat requerida, 
en les condicions de seguretat i de normalització vigents. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat dissenyar i desenvolupar 
sistemes de telecomunicació i informàtics; supervisar i 
realitzar el muntatge, posada al punt i manteniment de 
sistemes informàtics i de telecomunicació, i la 
producció i postproducció de vídeo i àudio. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Villar
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Municipal Anna Gironella de Mundet
Joan Pelegrí
La Salle Gràcia 
Roca 
Sant Francesc 
Santapau-Pifma
Stucom

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria de telecomunicació
-  Llicenciatura en física
-  Llicenciatura en matemàtiques
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Tècnic/a en Art final  
de disseny gràfic 
 950 HorES 

S’aprèn a... 
Desenvolupar projectes fins a arribar a formalitzar els 
originals a partir de l’ús de l’ordinador com a eina 
principal de treball, i a usar amb propietat  
la terminologia, la simbologia i altres elements 
comunicatius del disseny gràfic. 

Es pot treballar en... 
Empreses –com a persona autònoma o associada  
en grau divers– relacionades amb el disseny gràfic,  
la preimpressió, l’edició i la copisteria, la comunicació 
visual i gràfica, el grafisme, la senyalització, la 
publicitat i la imatge corporativa, l’organització firal,  
i les publicacions i documentació interna d’entitats. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Tècnic/a en Autoedició 
 950 HorES 

S’aprèn a... 
Identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics  
de l’autoedició, i a dominar els sistemes propis i els 
coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, 
per a seleccionar en cada cas els mètodes de treball 
més adients per a obtenir els resultats idonis. 

Es pot treballar en... 
Empreses –com a persona autònoma o associada en 
grau divers– relacionades amb la comunicació visual  
i/o gràfica, el disseny gràfic, els catàlegs i les 
comunicacions, la senyalització, la publicitat  
i la imatge corporativa, el món editorial, les arts 
gràfiques i la copisteria, i el suport gràfic a 
l’organització firal. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Mitjà i Sup. APD Elisava 
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Tècnic/a en Dauratge  
i policromia artístics 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Daurar i policromar artísticament un objecte, i a crear 
obres de qualitat i recrear-les, de manera harmònica, 
en estils precedents. 

Es pot treballar en... 
Activitats de dauratge i policromia realitzades com 
a persona autònoma o associada en grau divers 
a una empresa, en la decoració exempta d’obres 
escultòriques; en materials convencionals com 
ara fusta, guix i pedra o materials alternatius; en 
la decoració mural i arquitectònica; en acabats 
de mobles, restauració de peces daurades i 
policromades, i imatgeria i ornamentació religiosa. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Tècnic/a en Decoració ceràmica 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Identificar els estils decoratius de la ceràmica dins del 
context de la història de l’art; utilitzar els processos 
tècnics propis i els equipaments que intervenen en els 
processos d’acabat i de cocció, i a emprar les mesures 
preventives perquè els productes no incideixin 
negativament ni en la persona ni en el medi ambient. 

Es pot treballar en... 
Tallers o empreses –com a persona autònoma o 
associada– vinculades a la decoració ceràmica, fent 
revestiments i acabats de superfície, ceràmica seriada, 
decoració de peces bescuitades, adaptació de peces 
ceràmiques al disseny d’interiors, relleus murals i 
rajoles decorades a mà, i conservació i restauració  
de ceràmiques artístiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Municipal Escola d’Art del Treball

Ensenyaments artístics
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Tècnic/a en Floristeria 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Utilitzar els procediments més avançats de 
composició floral i de manteniment de les 
plantes, per a potenciar la capacitat creativa en 
l’ús de les tècniques tradicionals i en la recerca 
de nous materials i solucions plàstiques. 

Es pot treballar en... 
Tallers o empreses –com a professional autònom  
o associat– vinculades a la jardineria d’interiors i 
exteriors, decoració, comerç especialitzat, i fires  
i mostres. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Art Floral de Catalunya 

Tècnic/a en Forja artística 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Expressar artísticament una idea o un concepte 
mitjançant la forja i analitzar el procés de realització 
de forges. 

Es pot treballar en... 
Empreses –com a persona autònoma o associada en 
grau divers– relacionades amb l’execució de forges 
artístiques en metall, serralleria, reproducció o 
recreació d’objectes escultòrics, embelliment d’àmbits 
arquitectònics, i conservació i restauració del 
patrimoni artístic. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Tècnic/a en Fosa artística  
i galvanoplàstia 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Produir o reproduir qualsevol tipus de peces artístiques, 
susceptibles de ser fetes amb les tècniques de fosa  
de metalls, especialment els bronzes. 

Es pot treballar en... 
Empreses –com a persona autònoma o associada 
en grau divers– relacionades amb la foneria, els 
banys galvanoplàstics, la joieria i la bijuteria, 
els objectes ornamentals religiosos, esportius, 

commemoratius i altres, i la conservació 
i restauració del patrimoni artístic. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja 

Tècnic/a en Talla artística en fusta 
 1.600 HorES 

S’aprèn a... 
Expressar artísticament una idea o un concepte 
mitjançant la talla en fusta. 

Es pot treballar en... 
Empreses –com a persona autònoma o associada  
en grau divers– relacionades amb l’execució de  
talles artístiques en fusta i materials alternatius,  
amb l’embelliment d’àmbits arquitectònics  
i objectes ornamentals religiosos, esportius, 
commemoratius i altres. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Tècnic/a superior en Aparadorisme 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Desenvolupar i dirigir projectes d’aparadorisme, 
supervisar i confrontar la qualitat de materials  
i acabats, i investigar les formes, els materials,  
les tècniques i els processos. 

Es pot treballar en... 
L’activitat d’aparadorisme, realitzada com a persona 
autònoma o associada d’empreses vinculades amb  
els aparadors, els espais efímers, el mobiliari i la 
decoració, el disseny, l’arquitectura, l’enginyeria  
o la construcció. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Escola d’Art Superior de Disseny Deià

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Arquitectura tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica en topografia 



-  Mestre (especialitats: educació especial,  
educació infantil, educació primària) 

- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Arquitectura efímera 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Desenvolupar els processos de la projecció  
de l’arquitectura efímera, i a dirigir i coordinar  
el projecte i a realitzar els treballs. 

Es pot treballar en... 
Arquitectura efímera, realitzada com a persona 
autònoma o associada d’una empresa o equip vinculat 
als espais efímers, la decoració, el disseny, la 
jardineria, l’arquitectura, l’enginyeria o la construcció. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola d’Art Superior de Disseny Deià

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica en topografia 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en Art floral 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Crear muntatges i composicions com a elements 
decoratius realitzats amb plantes i flors naturals, 
seques i artificials, i a crear enjardinaments aplicats  
a espais interiors i exteriors integrats en el medi 
arquitectònic. 

Es pot treballar en... 
Un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa, com 
a artista autònom o associat, vinculats a l’interiorisme, 
la decoració, les fires i mostres, el comerç especialitzat, 
la jardineria d’interiors i exteriors i l’assessorament i 
formació artisticotècnics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Art Floral de Catalunya 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts

Tècnic/a superior en Art tèxtil 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Oferir solucions en l’àmbit de la decoració i de l’art 
basades en la pràctica de tècniques i procediments 
relacionats amb l’art tèxtil. 

Es pot treballar en... 
Equips pluridisciplinaris de tallers o empreses  
–com a persona autònoma o associada– vinculades  
a galeries d’art, l’àmbit de la llar (catifes, cortines  
i tapisseria per a mobiliari), el sector de l’espectacle 
(instal·lacions i escenografies), les publicacions 
especialitzades, la difusió i la gestió d’obra artística,  
i l’assessorament i formació artisticotècnics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnic en disseny industrial
- Enginyeria tècnic industrial, especialitat tèxtil
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Arts aplicades al mur 
 1.800 HorES 

S’aprèn a... 
Crear, elaborar i reproduir les diferents tècniques 
artístiques d’aquesta especialitat per dur a terme 
projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural; 
experimentar nous procediments i materials, i valorar 
les propostes de treball considerant els aspectes 
plàstics, artístics, tècnics i econòmics. 

Es pot treballar en... 
Tallers, estudis, equips pluridisciplinaris o empreses  
–com a persona autònoma o associada en grau  
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divers– vinculades a la creació i la producció d’obres 
pictòriques fent servir tota mena de materials i  
suports; la reproducció i recreació d’obres; la creació 
d’instal·lacions artístiques (escenogràfiques, attrezzo  
i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, 
multimèdia, infografia i per a espais diversos de 
representació i expressió artística), equipaments  
de l’espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, 
fires, congressos, centres religiosos i espais comercials. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en Arts  
aplicades a l’escultura 
 1.875 HorES 

S’aprèn a... 
Desenvolupar la projecció i la realització de creacions 
escultòriques, tant en la producció artística com en 
l’artesanal i/o industrial. 

Es pot treballar en...
Empreses –com a persona autònoma o associada en 
grau divers– relacionades amb l’execució de peces 
escultòriques fent servir tota mena de materials, obres 
de creació i encàrrec, obres d’urbanisme, disseny i 
publicitat; la confecció d’instal·lacions escenogràfiques 
per a teatre, cinema i televisió; la construcció de 
maquetes per a arquitectura i urbanisme; la realització 
de prototips; la producció de joguines i ornaments 
arquitectònics, mobiliari urbà i l’execució d’elements  
de volum per a publicitat, disseny gràfic i industrial. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 

- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Ceràmica artística 
 1.850 HorES 

S’aprèn a... 
Investigar materials, formes, acabats i decoracions per 
tal d’assolir resultats personalitzats, a més de realitzar 
projectes ceràmics. 

Es pot treballar en... 
Tallers o empreses –com a persona autònoma o 
associada– relacionades amb la realització de peces 
de ceràmica artística; la reproducció de peces 
preuades per un concepte determinat; la creació 
de complements per a l’arquitectura (relleus, 
murals i altres); l’aplicació de la ceràmica a la 
decoració i al disseny d’interiors, i la restauració 
i conservació de ceràmiques artístiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Groc
Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts
- Llicenciatura en geologia
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Elements de jardí 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Projectar elements de jardí i condicionament d’espais, i 
per coordinar els tècnics, industrials i el personal dels 
diferents oficis que intervenen en la realització dels 
treballs. 

Es pot treballar en... 
Disseny i direcció d’elements de jardí realitzat com a 
professional autònom o associat a una empresa, o a un 
equip vinculats a jardineria, paisatgisme, mobiliari 
d’espais oberts, disseny, arquitectura, enginyeria, 
construcció o rehabilitació. 



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

EASD Deià
Centre Aut Grau SupAPD Art Floral de Catalunya 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica en topografia 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en  
Enquadernació artística 
 1.800 HorES 

S’aprèn a... 
Portar a terme projectes d’enquadernació, i planificar  
i coordinar les tasques de disseny i enquadernació  
per optimar els recursos. 

Es pot treballar en... 
Tallers o empreses relacionades amb l’enqua 
dernació artística de creació; l’enquadernació 
per a processos industrials; la bibliofília; 
l’edició gràfica i la promoció d’obra gràfica. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de:
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en comunicació audiovisual
- Llicenciatura en documentació
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art 
- Llicenciatura en periodisme
- Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior en Esmalt  
artístic al foc sobre metalls 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Dissenyar i elaborar peces o prototips d’esmalts 
tant funcionals com decoratius, i realitzar esmalts 
artístics sobre peces i obres de metall. També 
capacita per a dur a terme tasques d’assessorament 
i restauració, conservació i/o consolidació d’esmalts. 

Es pot treballar en... 
Les activitats i els procediments de l’esmalt artístic  
al foc sobre metalls realitzats com a persona 
autònoma o associada a un taller, un estudi, un equip 
pluridisciplinari o una empresa vinculada a l’artesania, 
la decoració, les galeries d’art, l’orfebreria i joieria, 
així com en la consolidació i conservació d’obres 
d’esmalt o l’assessorament i formació artisticotècnics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en Estampació  
i tintatges artístics 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Interpretar tendències, crear col·leccions i dissenyar 
estampats i productes tèxtils tintats i/o estampats. 
Capacita, també, per a emprar els sistemes de creació 
i elaboració de productes, tant pel que fa a les 
tendències com a les aplicacions tècniques, i distingir 
les característiques pròpies del món de la moda 
(indumentària, llar, transports i complements 

Es pot treballar en... 
Activitats i procediments d’estampacions i 
tintatges artístics realitzats com a persona 
autònoma o associada a un taller, un estudi, un 
equip pluridisciplinari o una empresa vinculada 
a la indumentària, la llar, els complements, i 
l’assessorament i la formació artístico-tècnics. 3

8
 / 3

�



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Estilisme d’indumentària 
 1.875 HorES 

S’aprèn a... 
Dissenyar i crear peces i col·leccions d’indumentària, 
emprar els sistemes de creació i elaboració de 
productes, tant pel que fa a les tendències com a les 
aplicacions tècniques, i distingir les característiques 
pròpies del món de la moda (home/dona, joves, 
infants, complements i llar. 

Es pot treballar en... 
Activitats d’estilisme d’indumentària realitzades com 
a persona autònoma o associada a una empresa, 
organització, o estudi relacionats amb la creació  
de tendències, la tecnologia empresarial, els mitjans 
de difusió, la publicitat, els àmbits de l’espectacle, 
els sectors de la moda i l’assessorament i la formació 
artístico-tècnics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau SupAPD Felicidad Duce 
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Fotografia artística 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Expressar-se en el llenguatge fotogràfic, desenvolupar 
les funcions tècniques, expressives i operatives de la 
fotografia i conèixer els estris i els mitjans materials. 

Es pot treballar en... 
Activitats fotogràfiques realitzades com a artista 
autònom o associat en grau divers a una empresa, 
relacionada amb els serveis, equipaments i distribució 
d’equips fotogràfics, la producció de material 
audiovisual, la moda, el món editorial, la indústria  
en general, els arxius i mediateques, o els laboratoris 
industrials de fotografia i cinematografia. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Groc

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en comunicació audiovisual
- Llicenciatura en documentació
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art 
- Llicenciatura en periodisme
- Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior  
en Gràfica publicitària 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Dissenyar un producte que esdevingui nexe d’unió 
entre un bé o servei i les persones destinatàries,  
a més d’incorporar el punt de vista creatiu i artístic  
en altres sectors. 

Es pot treballar en... 
Activitats de gràfica publicitària, realitzades com a 
persona autònoma o associada en grau divers a una 
empresa relacionada amb el disseny gràfic, les arts 
gràfiques, les relacions públiques, la promoció 
d’articles diversos, el grafisme editorial, la premsa,  
la publicitat, l’ambientació d’espais, la imatge gràfica 
del producte, la imatge corporativa i senyalització  
i el material didàctic. 



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Mitjà i Sup. APD Elisava 
Centre Aut Grau Sup. APD Groc
Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en comunicació audiovisual
- Llicenciatura en documentació
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art 
- Llicenciatura en periodisme 
- Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior en Gravat  
i tècniques d’estampació 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Aplicar els procediments, els materials i les tècniques 
de gravat i estampació més adients per aconseguir el 
resultat més bo; crear matrius en qualsevol tècnica de 
gravat i realitzar tiratges d’estampes mitjançant 
procediments diversos. 

Es pot treballar en... 
Activitats de gravat i estampació realitzades  
com a persona autònoma o associada a tallers o 
empreses vinculades amb el gravat, l’estampació, 
l’edició gràfica, la il·lustració, la promoció d’obra 
gràfica i bibliofília, i la formació i assessorament 
vinculats al gravat i l’estampació. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en documentació
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art 
- Llicenciatura en periodisme
- Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior  
en Il.lustració 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Analitzar, sintetitzar i dominar el llenguatge gràfic, 
dins dels camps específics de la il·lustració. 

Es pot treballar en...
Activitats d’il·lustració realitzades com a persona 
autònoma o associada en grau divers en empreses 
relacionades amb l’edició, el grafisme editorial, la 
premsa periòdica, la publicitat, el disseny gràfic,  
la producció de cinema i televisió i el material didàctic. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Groc
Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts
- Llicenciatura en comunicació audiovisual
- Llicenciatura en documentació
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art
- Llicenciatura en periodisme
- Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior  
en Joieria artística 
 1.875 HorES 

S’aprèn a... 
Personalitzar els projectes de joieria, fer aportacions 
creatives en els dissenys i argumentar el concepte  
dels dissenys i el seu valor funcional i estètic. També 
possibilita resoldre els problemes artístics i tècnics 
que es plantegen durant el procés de realització i 
efectuar el seguiment de les innovacions i noves 
propostes en l’àmbit del disseny i de l’art. 

Es pot treballar en... 
Activitats de joieria artística realitzades com a persona 
autònoma o associada a un taller o una empresa 
vinculats a la creació i producció de joies, la 
modificació i restauració de peces de joieria, el 
comerç especialitzat, la galeria d’art, la conservació  
i restauració de peces del patrimoni artístic, i 
l’assessorament i formació artisticotècnica. 
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Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 
Centre Municipal Escola d’Art del Treball
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en Mobiliari 
 1.900 HorES 

S’aprèn a... 
Dissenyar mobles i altres elements de moblatge sobre 
la base d’una preparació tècnica, artística i cultural. 
Capacita, també, per a participar en la determinació 
de les característiques formals del mobiliari i en la 
millora de la seva producció i competitivitat. 

Es pot treballar en... 
Activitats realitzades com a persona autònoma  
o associada en grau divers a una empresa o indústria, 
o a un equip pluridisciplinari dedicats a l’equipament 
de la llar, l’equipament d’oficina i llocs de treball, 
l’equipament urbà, l’equipament per al lleure i 
complements personals, la il·luminació, les eines, 
instruments i estris, així com envasos i embalatges. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior en Moblament 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Desenvolupar els processos de la projecció del 
moblament i investigar-ne les formes, els materials, 
les tècniques i els processos. 

Es pot treballar en... 
Activitats de moblament realitzades com a persona 
autònoma o associada a una empresa o taller vinculats 
a mobiliari i decoració, disseny, jardineria, arquitectura, 
enginyeria, construcció, espais efímers o rehabilitació. 

Es pot estudiar a...
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola d’Art Superior de Disseny Deià

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica en topografia 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Modelisme d’indumentària 
 1.875 HorES 

S’aprèn a... 
Fer el patronatge de les peces d’indumentària d’acord 
amb les orientacions del dissenyador, aplicar les 
tècniques més adients per a la realització de prototips 
i models, i investigar formes, materials, tècniques i 
processos d’elaboracions i patrons d’indumentària. 

Es pot treballar en... 
Activitats de modelisme d’indumentària realitzades 
com a professional autònom o associat a un taller o 
empresa relacionats amb l’alta costura, prêt-à-porter, 
roba d’esport, infantil, professional, llenceria, gènere 
de punt, de pell, i complements del vestit. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Sup. APD Felicidad Duce 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil 



-  Mestre (especialitats: educació especial,  
educació infantil, educació primària) 

- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Modelisme i maquetisme 
 1.900 HorES 

S’aprèn a... 
Elaborar models i maquetes com a apreciació 
volumètrica d’un projecte, i a participar en la 
determinació de les propietats formals dels objectes, 
per a millorar-ne la comprensió i fer-los susceptibles, 
si s’escau, d’ésser reproduïts en sèrie. 

Es pot treballar en... 
Activitats de modelisme i maquetisme realitzades  
com a persona autònoma o associada, en grau divers, 
a una empresa, a un equip pluridisciplinari o a un 
professional vinculats al modelisme, el maquetisme,  
el disseny industrial, l’arquitectura, la decoració  
i interiorisme, l’urbanisme, la rehabilitació del 
patrimoni artístic i l’escenografia. Així mateix  
es podrà treballar en empreses constructores. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Modelisme industrial 
 1.900 HorES 

S’aprèn a... 
Elaborar models com a proposta referencial de  
disseny d’un projecte o una idea; a participar en la 
determinació de les propietats formals dels objectes  
i a verificar-ne la viabilitat. 

Es pot treballar en... 
Activitats de modelisme industrial realitzades  
com a persona autònoma o associada, en grau divers, 

a una empresa, a un equip pluridisciplinari o a un 
professional vinculats al disseny industrial, el disseny 
gràfic, l’arquitectura, l’enginyeria, la metal·lúrgia o les 
indústries fabrils, així com en empreses constructores. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Mosaics
 1.900 HorES 

S’aprèn a...
Concebre, projectar i executar obres de mosaic, 
seleccionant els materials adients i amb capacitat  
per seqüenciar les activitats i organitzar els recursos 
necessaris. 

Es pot treballar en...
Activitats en mosaic aplicat com a ornamentació 
d’interiors o exteriors sobre diferents superfícies,  
com a artista autònom o associat, en graus diversos,  
i també pot intervenir en obra de renovació i 
rehabilitació del medi arquitectònic i del patrimoni  
en aquesta especialitat.

Es pot estudiar a...
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle, es pot accedir als estudis 
universitaris de:
-  Conservació i restauració de béns culturals 

(especialitats: arqueologia, document gràfic, 
escultura, pintura)

-  Disseny (especialitats: gràfic, interiors, moda, productes) 
-  Magisteri (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
-  Arquitectura tècnica
-  Llicenciatura en belles arts 
-  Llicenciatura en història 
-  Llicenciatura en història de l’art
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Tècnic/a superior en Projectes  
i direcció d’obres de decoració 
 1.950 HorES 

S’aprèn a... 
Analitzar i desenvolupar els projectes d’obres  
de decoració, valorar en cada treball els aspectes 
plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics,  
i investigar les formes, els materials, les tècniques i 
els processos artístics relacionats amb la decoració. 

Es pot treballar en... 
L’activitat de projecció i direcció d’obres, realitzades 
com a persona autònoma o associada a una empresa, 
relacionada amb la decoració, l’interiorisme, 
l’arquitectura, l’enginyeria civil i les pròpies  
de les d’immobiliàries. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Aut Grau Mitjà i Sup. APD Elisava 
Centre Municipal d’Art i Disseny Escola Massana 
Escola d’Art Superior de Disseny Deià
Escola Superior de Disseny i Art Llotja

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Arquitectura tècnica 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques, especialitat  

en construccions civils 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial 
- Enginyeria tècnica en topografia 
-  Mestre (especialitats: educació especial,  

educació infantil, educació primària) 
- Llicenciatura en belles arts 
- Llicenciatura en història
- Llicenciatura en història de l’art

Els ensenyaments de règim especial que condueixen  
a les titulacions de tècnics d’esport i tècnics superior 
d’esport donen a l’alumnat la formació necessària per 
adquirir la competència professional característica  
de cada títol, alhora que el capacita per exercir 
professionalment la matèria esportiva en la modalitat  
i especialitat cursada. 

Especialitats: 
- Tècnic/a en Esports d’hivern
- Tècnic/a en Esports de muntanya i escalada
- Tècnic/a en Futbol i futbol sala
- Tècnic/a superior en Esports d’hivern
-  Tècnic/a superior en Esports de muntanya i escalada
- Tècnic/a superior en Futbol i futbol sala

Ensenyaments d'esports
Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CFTE Escola Pia de Catalunya

Els alumnes que superin els ensenyaments de grau 
superior de qualsevol modalitat esportiva poden 
accedir als estudis de: 
- Mestre especialista en educació física
- Diplomatura en educació física
-  Llicenciatura en ciències de l’activitat física  

i de l’esport



Tècnic/a en Mecanització 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les diferents operacions en els processos 
de mecanització, controlant els productes 
obtinguts i el funcionament dels equips, 
responsabilitzantse del manteniment de primer 
nivell, i obtenint la producció en les condicions 
de qualitat, seguretat i terminis establerts. 

Es pot treballar en... 
Indústries transformadores de metalls relacionades  
amb els subsectors de construcció de maquinària  
i equip mecànic, de material i equip elèctric,  
electrònic i òptic i de material de transport emmarcat 
en el sector industrial. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola d’aprenents SEAT
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè

Tècnic/a en Soldadura  
i caldereria 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de fabricació, muntatge i 
reparació d’elements de construccions metàl·liques, 
tant fixes com mòbils, en condicions de seguretat; dur 
a terme el manteniment de primer nivell d’equips i 
mitjans auxiliars que utilitza i aplicar els procediments 
establerts de control de qualitat. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat la fabricació de 
productes metàl·lics estructurals, construcció de grans 
dipòsits i caldereria gruixuda, estructures associades  
a la construcció de maquinària, construcció de 
carrosseria, remolcs i bolquets, construcció i reparació 
naval, de material ferroviari, aeronaus, bicicletes, 
motocicletes i tallers mecànics independents. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè

Fabricació mecànica
Tècnic/a superior en  
Construccions metàl.liques
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Intervenir en l’elaboració de documentació tècnica  
per a definir el producte, el procés de fabricació, el 
muntatge o la reparació de construccions metàl·liques 
i controlar la producció assignada, assegurant-ne 
l’execució amb qualitat, en el temps establert  
i en condicions de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Fabricació de productes metàl·lics estructurals, 
construcció de grans dipòsits i caldereria, tallers 
mecànics independents, estructures associades a la 
construcció de maquinària, construcció de carrosseries, 
remolcs i bolquets, construcció i reparació naval, de 
material ferroviari, d’aeronaus, construcció de 
bicicletes, motocicletes i d’altre material de transport. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de projectes 
mecànics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar projectes mecànics de fabricació en sèrie o 
unitaris, a partir d’un avantprojecte, d’acord amb les 
normes establertes, garantint la viabilitat de la fabricació i 
assegurant la qualitat i la seguretat del producte definit. 
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Es pot treballar en... 
Departament de projectes d’empreses relacionades  
amb la fabricació de maquinària i equips mecànics, 
fabricació de components, dispositius i aparells  
en sèries mitjanes i llargues, i en qualsevol tipus 
d’empresa que hagi de projectar un producte. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 

Tècnic/a superior  
en Òptica d'ullera
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar, supervisar i/o realitzar la fabricació, retoc  
i manteniment de lents de contacte, realitzar la 
fabricació i els tractaments de lents oftàlmiques,  
i elaborar muntures per a lents oftàlmiques segons  
les característiques facials, estètiques i tècniques.

Es pot treballar en... 
Òptiques, laboratoris de fabricació i control de lents, 
tallers de reparació i muntatges de correccions i 
instruments òptics i fàbriques de muntures, gabinets 
d’entrenament visual i d’adaptació de lents de 
contacte. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Joan Brossa

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)

Tècnic/a superior  
en Producció per mecanització 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Programar, organitzar i col·laborar en el procés 
productiu de mecanització, com també en la 
producció i muntatge d’equips mecànics, assistint  
a la fabricació i realitzant la programació de sistemes 
automàtics, a partir de la documentació tècnica. 

Es pot treballar en... 
Departaments de producció, programació de la 
producció, planificació logística i qualitat d’empreses 
que tinguin per activitat fabricar maquinària i equips 
mecànics, components, equips i aparells, i fabricació 
per mecanització, conformació i muntatge. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Arquitectura tècnica
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 



Tècnic/a en Fabricació  
a mida i instal.lació  
de fusteria i moble 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Definir solucions constructives a requeriment del 
client; construir elements de fusteria i de moble  
a mida; realitzar-ne la instal·lació “a l’obra” en 
condicions de seguretat i amb la qualitat demanada,  
i gestionar, si s’escau, una petita empresa o un taller. 

Es pot treballar en... 
Fusteries, tallers i botigues d’instal·lació de mobles, 
parquets, portes i finestres i en tallers de decoració  
i interiorisme. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
IES Escola del Treball

Fusta, moble i suro 
Tècnic/a en Fabricació  
industrial de fusteria i moble 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar la preparació, la posada al punt i l’operació  
o el comandament de les màquines en les fases de 
mecanització, muntatge, acabament, embalatge, 
emmagatzematge i expedició dels processos de 
fabricació industrial d’elements de fusteria i moble. 

Es pot treballar en... 
Fàbriques de mobles de llar, oficina, cuina i bany  
i de portes, finestres, estructures, parquets i 
revestiments de fusta. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Professional Salesiana
IES Escola del Treball
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Tècnic/a en Cuina i gastronomia 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Executar totes les operacions de manipulació, 
preparació, conservació i presentació de tota classe 
d’aliments; a confeccionar ofertes gastronòmiques 
i a ajudar en les activitats de servei, per tal 
d’aconseguir la qualitat i els objectius econòmics 
establerts, aplicant en tot moment les normes 
i les pràctiques de seguretat i higiene. 

Es pot treballar en... 
Restaurants, bars i cafeteries, empreses de menjars 
preparats i indústries agroalimentàries. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CETT
Fundació de Restauració i Hostalatge
Granja-Escola Sinaí
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
Sant Ignasi

Tècnic/a de Serveis en restauració
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de servei d’aliments i begudes, 
acollint i atenent el client, i preparar tot tipus de 
begudes i menjars ràpids, aconseguint la qualitat  
i els objectius econòmics establerts i aplicant en tot 
moment les normes i pràctiques de seguretat i higiene. 

Es pot treballar en... 
Restaurants, bars i cafeteries i empreses  
de menjars preparats. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CETT
Fundació de Restauració i Hostalatge
Granja-Escola Sinaí
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
Sant Ignasi 

Hostaleria i turisme
Tècnic/a superior  
en Agències de viatges 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Programar, organitzar, operar i controlar viatges 
combinats, vendre drets d’ús de serveis turístics, 
administrar unitats o departaments específics 
d’agències de viatges, i participar en el desenvolupament 
dels seus programes comercials. 

Es pot treballar en... 
Agències de viatges i empreses de transport turístic. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre d’Estudis Politècnics 
CETT
Euroaula
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
IES Municipal Lluïsa Cura
Mediterrani
Roca

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en turisme
-  Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)
-  Llicenciatura en geografia

Tècnic/a superior  
en Animació turística 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Administrar àrees o departaments d’animació;  
definir, promocionar i adaptar la programació  
general d’activitats, i coordinar i executar  
activitats d’animació turística. 

Es pot treballar en... 
Hotels, càmpings, urbanitzacions turístiques, clubs 
esportius, campaments i altres establiments turístics. 
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Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional Xavier
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en turisme
-  Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)

Tècnic/a superior en Gestió 
d’allotjament turístic
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Administrar l’àrea d’allotjament a partir dels objectius 
generals de l’establiment, assegurant l’acolliment i 
l’atenció al client, i la prestació correcta dels serveis 
de l’àrea. 

Es pot treballar en... 
Hotels, càmpings, apartaments turístics  
i altres establiments turístics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CETT
Euroaula
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
IES Municipal Lluïsa Cura
Mediterrani

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en turisme
-  Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)

Tècnic/a superior en Informació  
i comercialització turístiques 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Comercialitzar destinacions turístiques, crear 
productes turístics de base territorial, assistir i guiar 
grups i gestionar serveis d’informació turística. 

Es pot treballar en... 
Agències de viatges, entitats d’informació i promoció 
turística (ajuntaments, consells comarcals). 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centro Catalán Comercial
CETT
Euroaula
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
IES Municipal Lluïsa Cura
Llúria
Mediterrani
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en turisme
-  Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)
-  Llicenciatura en geografia
-  Llicenciatura en història de l’art

Tècnic/a superior  
en Restauració
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Administrar els establiments, àrees o departaments  
de restauració, dissenyant-ne i comercialitzant-ne 
l’oferta gastronòmica. 

Es pot treballar en... 
Restaurants, bars i cafeteries, empreses de menjars 
preparats, pastisseries i indústries agroalimentàries. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CETT
Fundació de Restauració i Hostalatge
IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en nutrició humana i dietètica
-  Diplomatura en turisme
-  Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)



Tècnic/a en Laboratori  
d’imatge 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de processament i tractament 
de materials fotosensibles exposats, ajustant-se a 
processos, procediments i temps establerts i a les 
especificacions del client, aconseguint la qualitat 
requerida i actuant en condicions de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tenen per activitat el tractament de 
material fotogràfic i cinematogràfic i el tractament 
digital d’imatges. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escuela de FP Oscus
IES Mare de Déu de la Mercè
Ites-Ciape

Tècnic/a superior en Imatge 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Definir i obtenir imatges fixes o mòbils, en  
qualsevol suport o format, per mitjans fotogràfics, 
cinematogràfics o videogràfics i il·luminar espais 
escènics, determinant-ne i controlant-ne la qualitat 
tècnica formal i expressiva. 

Es pot treballar en... 
Estudis de fotografia, estudis de televisió i vídeo, 
productores de cinema i serveis de comunicació  
i premsa. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Mare de Déu de la Mercè
IES Municipal Mitjans Audiovisuals (EMAV) 
Ites-Ciape
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 

Imatge i so
-  Llicenciatura en belles arts
-  Llicenciatura en comunicació audiovisual 
-  Llicenciatura en periodisme
-  Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior  
en Producció d’audiovisuals,  
ràdio i espectacles 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Planificar, organitzar, supervisar i gestionar els 
recursos econòmics, materials, tècnics i humans  
per a produir audiovisuals, ràdio i/o espectacles,  
i assegurar el compliment dels plans o objectius  
de la producció en el temps i les condicions de cost  
i qualitat establertes. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat la producció  
i emissió de programes de televisió, programes de 
ràdio, obres videogràfiques, obres cinematogràfiques  
i espectacles. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Villar 
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Municipal Mitjans Audiovisuals (EMAV) 
Ites-Ciape
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en òptica i optometria
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en comunicació audiovisual
-  Llicenciatura en periodisme
-  Llicenciatura en publicitat i relacions públiques
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Tècnic/a superior  
en Realització d'audiovisuals  
i espectacles
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar i supervisar la preparació, l’execució  
i el muntatge de qualsevol tipus de programa filmat/ 
gravat o en directe, coordinant els mitjans tècnics i 
humans necessaris per a realitzar-lo al llarg de tot el 
procés, controlant-ne el contingut i la forma, i també 
la qualitat establerta. També s’aprèn a realitzar certs 
productes audiovisuals en el marc d’objectius 
establerts, o sota la direcció corresponent, i a definir 
les solucions de realització que garanteixen la qualitat 
tècnica i formal requerida en el producte audiovisual. 

Es pot treballar en... 
Televisions públiques i privades, productores 
cinematogràfiques, d’espectacles i agències de notícies. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Mare de Déu de la Mercè
IES Municipal Mitjans Audiovisuals (EMAV) 
Ites-Ciape
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en òptica i optometria 
-  Diplomatura en turisme
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en comunicació audiovisual
-  Llicenciatura en periodisme
-  Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Tècnic/a superior en So 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Definir, coordinar i realitzar la captació, 
l’enregistrament, el tractament i la reproducció  
de so en produccions audiovisuals, radiofòniques, 
musicals, espectacles i actes, i a controlar-ne  
i assegurar-ne la qualitat tècnica i formal. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tinguin per activitat la producció  
i l’emissió de programes de televisió, programes de 
ràdio, obres videogràfiques publicitàries i educatives, 
obres cinematogràfiques, espectacles, produccions 
discogràfiques i musicals i de sonorització industrial. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre Villar
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Mitjans Audiovisuals

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en òptica i optometria 
-  Diplomatura en turisme
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en comunicació audiovisual 
-  Llicenciatura en física



Tècnic/a en Caracterització 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Transformar l’aspecte físic d’una persona, adaptant-lo  
a un personatge definit prèviament; a fabricar els 
elements tècnics necessaris per al procés, i garantir-ne 
l’execució en condicions de seguretat i higiene òptimes. 
També s’aprèn a administrar, gestionar i comercialitzar 
una empresa dedicada a la caracterització. 

Es pot treballar en... 
Televisió, teatre, cinema i publicitat. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Salvador Seguí
Thuya

Tècnic/a en Estètica  
personal decorativa 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Aplicar atencions estètiques i tècniques d’estètica 
personal decorativa; a assessorar el client en el seu àmbit 
de competència; a presentar i proporcionar productes, 
estris i aparells d’ús en bellesa, i a administrar, gestionar  
i organitzar un establiment de bellesa. 

Es pot treballar en... 
Establiments de bellesa, hospitals, centres geriàtrics, 
empreses de serveis funeraris i clíniques de medicina 
estètica. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

ESEPP Samper
IES Salvador Seguí
IES Vall d’Hebrón
Josep Pons
Thuya

Tècnic/a en Perruqueria 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Potenciar la imatge personal i assessorar el client; 
aplicar tècniques de perruqueria per a l’atenció i 
l’embelliment dels cabells i tècniques complementàries 
de manicura, pedicura, arranjament i rasura de barba  
i bigoti, en condicions de qualitat i seguretat i higiene 
òptimes. També s’aprèn a administrar, gestionar  
i comercialitzar un establiment de perruqueria 
optimant-hi el desenvolupament de l’activitat 
empresarial sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Perruqueries, departaments de perruqueria de 
televisions, teatres, empreses de cinema, hospitals, 
residències geriàtriques, passarel·les de moda i 
empreses de serveis funeraris. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Colomer
Escuela de FP Oscus
ESEPP Samper
IES Salvador Seguí
IES Vall d’Hebrón
Josep Pons
Miquel Griño
Thuya

Tècnic/a superior en Assessoria 
d’imatge personal
 1.700 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Potenciar la imatge d’una persona i del seu entorn 
o d’un col·lectiu, adequant tots els aspectes 
de la seva presència, comportament i entorn a 
les diferents situacions, conductes i activitats, 
mitjançant l’aplicació de tècniques d’estètica, 
perruqueria, normes de protocol, vestuari, i 
expressió verbal i corporal. A més, s’aprèn a realitzar 
l’administració, gestió i comercialització d’una 
empresa dedicada a l’assessorament de la imatge 
personal o a integrar-se en un equip multidisciplinari, 
i optimar el desenvolupament de l’activitat de 
l’empresa, sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Empreses de perruqueria i instituts de bellesa, clíniques 
de medicina estètica, publicitat, televisió i cinema. 

Imatge personal

�
2

 / �
3



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Arts i Tècniques de la Moda
Cazcarra 
IES Salvador Seguí
Josep Pons

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en infermeria 
-  Diplomatura en fisioteràpia
-  Diplomatura en logopèdia
-  Diplomatura en podologia
-  Diplomatura en teràpia ocupacional
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)

Tècnic/a superior en Estètica 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Potenciar la imatge física –assessorar el client,  
avaluar les seves necessitats estètiques i aplicar  
els tractaments i atencions estètiques necessàries en 
condicions de qualitat i seguretat i higiene òptimes–,  
i també a administrar, gestionar i organitzar un institut 
de bellesa optimant el desenvolupament de l’activitat 
empresarial, sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Instituts i salons de bellesa, balnearis, clíniques de 
medicina estètica, centres de massatge, hospitals, 
centres geriàtrics i serveis funeraris. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

ESEPP Samper
IES Salvador Seguí

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en infermeria
-  Diplomatura en fisioteràpia
-  Diplomatura en podologia 
-  Diplomatura en logopèdia
-  Diplomatura en teràpia ocupacional
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)



Tècnic/a en Escorxador  
i carnisseria-xarcuteria 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de sacrifici, especejament i 
valoració de la carn, i a preparar i elaborar productes 
en carnisseria-xarcuteria, aconseguint els objectius de 
producció i qualitat establerts, emprant i mantenint  
en ús la maquinària i els equips necessaris i aplicant 
la normativa tecnicosanitària vigent. També s’aprèn  
a gestionar i administrar una petita empresa. 

Es pot treballar en... 
Comerços d’alimentació, escorxadors i indústries  
de fabricació d’aliments carnis. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

Tècnic/a en Forneria, pastisseria  
i confiteria
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions d’elaboració de productes  
de forneria, pastisseria i confiteria, per aconseguir els 
objectius de producció i qualitat establerts, aplicant  
la normativa tecnicosanitària vigent. També s’aprèn  
a manejar la maquinària, els equips i els estris 
corresponents i a efectuar-ne un manteniment  
de primer nivell, a més de gestionar i administrar  
una petita empresa. 

Es pot treballar en... 
Indústria alimentària (fabricació de pa, gelateria, 
pastisseria, cacau i confiteria). 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

Indústries alimentàries
Tècnic/a superior  
en Indústria alimentària 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Gestionar una unitat o secció en la indústria 
alimentària, programant, preparant i supervisant els 
recursos materials i humans disponibles i els treballs 
necessaris per a assolir els objectius fixats en els 
plans de producció, qualitat i protecció ambiental. 

Es pot treballar en... 
Indústries d’alimentació –elaboració de productes 
carnis, de peix, fruites i hortalisses; fabricació  
de greixos i olis, làctics i gelats, productes de 
molineria, forns, xocolata, confiteria, cafè,  
i elaboració de begudes. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en nutrició humana i dietètica 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Llicenciatura en biotecnologia
-  Llicenciatura en veterinària
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Tècnic/a en Sistemes 
microinformàtics i xarxes
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Instal·lar i mantenir equipaments, sistemes 
informàtics, xarxes locals, aplicacions ofimàtiques i 
corporatives, serveis d’Internet i portals d’informació. 

Es pot treballar en... 
Empreses de diversos sectors d’activitat econòmica:  
en departaments d’informàtica, de processament de 
dades o tècnics d’empreses proveïdores o distribuïdores 
de serveis informàtics; en el sector de serveis  
a les empreses: en empreses de comunicacions  
i en empreses proveïdores de serveis d’Internet. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Bemen 3
Centre Villar
Escola Professional Salesiana
IES Ausiàs March
IES Joan d’Àustria
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Milà i Fontanals 
IES Obert de Catalunya
IES Poblenou
La Salle Barceloneta
Monlau
Palcam
Stucom

Tècnic/a superior en Administració 
de sistemes informàtics 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Implantar, explotar i mantenir, en requeriments 
de nivell baix i mitjà, els sistemes informàtics 
en què es basa la gestió i l’administració de 
l’empresa, prestant suport directe o de primera 
línia als usuaris finals, i aplicant i portant a 
terme els requisits legals vigents en el sector. 

Es pot treballar en... 
El departament d’informàtica de qualsevol empresa  
i en empreses de serveis informàtics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Bemen 3
Centre d’Estudis Politècnics
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Ausiàs March
IES Escola del Treball
IES Jaume Balmes
IES Joan Brossa
IES Joan d’Àustria
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Milà i Fontanals 
IES Obert de Catalunya
Institució Cultural del CIC 
La Salle Gràcia
Llúria
Monlau
Palcam 
Roca 
Sant Francesc
Stucom 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística 
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria en informàtica
-  Enginyeria de telecomunicació 
-  Llicenciatura en física
-  Llicenciatura en matemàtiques

Informàtica i comunicació



Tècnic/a superior en 
Desenvolupament d’aplicacions 
informàtiques 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a...
Desenvolupar les aplicacions informàtiques, participant 
en el disseny i realitzar-ne la programació, les proves i 
la documentació, d’acord amb els requisits funcionals, 
les especificacions aprovades i la normativa vigent.

Es pot treballar en...
El departament d’informàtica (anàlisi i programació) de 
qualsevol empresa i en empreses de serveis informàtics.

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Bemen 3
Centre d’Estudis Politècnics
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Jaume Balmes
IES Joan Brossa  
IES Joan d’Àustria
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè

IES Milà i Fontanals
IES Obert de Catalunya
Institució Cultural del CIC 
La Salle Gràcia
Llúria
Roca
Sant Francesc 

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística 
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicació  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria en informàtica
-  Enginyeria de telecomunicació 
-  Llicenciatura en física
- Llicenciatura en matemàtiques

Instal·lació i manteniment
Tècnic/a en Instal.lació  
i manteniment electromecànic de 
maquinària i conducció de línies 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Efectuar el manteniment i la reparació de maquinària 
i equipament industrial, en condicions de qualitat i 
seguretat i terminis requerits; a obtenir la producció 
en línies automatitzades amb la qualitat, la quantitat  
i en els terminis requerits, coordinant-ne els recursos 
humans i mantenint els equips i els sistemes de 
producció en condicions de fiabilitat i disponibilitat. 
També s’aprèn a fer el muntatge i la instal·lació en 
planta de maquinària i equipament industrial, duent  
a terme el servei tècnic postvenda en condicions  
de qualitat i de seguretat i en els terminis requerits. 

Es pot treballar en... 
Indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes 
metàl·lics, indústries de la construcció de maquinària  
i equips mecànics, construcció i muntatge de vehicles 
automòbils, indústria tèxtil i edició i arts gràfiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola d’aprenents SEAT
IES Municipal Anna Gironella de Mundet
IES Rambla Prim(*)

Monlau
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(*)  Currículum adaptat a la Reparació i manteniment 
d’embarcacions de lleure i serveis portuaris.



Tècnic/a en Muntatge i 
manteniment d’instal.lacions  
de fred, climatització  
i producció de calor 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Dur a terme les operacions de muntatge, manteniment 
i reparació d’instal·lacions de fred, climatització, 
calefacció, aigua i gasos, combustibles en edificis, 
instal·lacions de procés continu i auxiliars a la 
producció, amb la qualitat requerida, complint la 
reglamentació vigent i en condicions de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Instal·lacions d’edificis d’habitatges, edificis 
industrials, oficines, instal·lacions esportives, 
hospitals, hipermercats i grans magatzems. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball
IES Municipal Anna Gironella de Mundet

Tècnic/a superior en Manteniment 
d’equips industrials 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Manteniment d’aeronaus amb aviònica, programació 
i construcció, així com manteniment d’equips 
mecànics i sistemes. Programar i organitzar la 
realització dels plans de manteniment de maquinària 
i equip industrial, partint de la documentació 
tècnica. Coordinar i supervisar l’execució dels 
processos de manteniment i realitzar la instal·lació 
en planta de la maquinària i equip industrial i la 
seva posada a punt, optimant els recursos humans 
i mitjans disponibles, donant suport necessari als 
tècnics de nivell inferior i aconseguint els nivells 
de qualitat i condicions de seguretat establertes 
i de normalització vigent. Desenvolupar projectes 
de modificació o millora de la maquinària a 
partir de l’avantprojecte, d’acord amb les normes 
establertes i garantint la viabilitat de la fabricació. 

Es pot treballar en... 
Indústria aeroespacial, tant a fabricació com a 
manteniment, a línies aèries, en el manteniment 
d’aeronaus, indústries metal·lúrgiques i de fabricació 
de productes metàl·lics, indústria de la construcció  
de maquinària i equip mecànic, indústria tèxtil,  
edició i arts gràfiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Anna Gironella de Mundet

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats) 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en física

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de projectes 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Desenvolupar projectes d’instal·lacions tèrmiques  
i de fluids per a edificis, procés continu i auxiliars  
a la producció i de manutenció, a partir d’un 
avantprojecte, d’acord amb normes establertes, 
assegurant la viabilitat del muntatge, la qualitat  
i la seguretat de les instal·lacions. 

Es pot treballar en... 
En indústries de muntatge i manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades  
amb els subsectors de climatització (calefacció, 
refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta 
sanitària en el sector industrial i en el sector  
d’edificació i obra civil.

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot
IES Escola del Treball

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 



-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques 

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en física

Tècnic/a superior en Manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Programar, coordinar i supervisar l’execució dels 
processos de muntatge i de manteniment de les 
instal·lacions d’edificis i de processos industrials i dur a 
terme la posada en servei, optimant els recursos humans 
i els mitjans disponibles, i donant el suport necessari als 
tècnics de nivell inferior, amb la qualitat requerida; a 
complir la reglamentació vigent i en condicions de 
seguretat. També s’aprèn a elaborar projectes de 
modificació o de millora de les instal·lacions d’edifici i de 
procés a partir de l’avantprojecte, d’acord amb normes 
establertes i garantint la viabilitat de les instal·lacions. 

Es pot treballar en... 
Indústries de muntatge i manteniment d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors 
de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació)  
i producció d’aigua calenta, sanitària, en el sector 
industrial i en el sector d’edificació i obra civil.

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
- Llicenciatura en física

Tècnic/a superior en Prevenció  
 de riscos professionals 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Gestionar la prevenció de riscos en el procés de béns  
i serveis, l’avaluació i el control dels riscos derivats  
de les condicions de seguretat, de l’ambient de treball  
i de l’organització i la càrrega de treball, així com 
l’actuació en situacions d’emergència. 

Es pot treballar en... 
Qualsevol sector d’activitat econòmica, en general, 
dins de l’àrea de la prevenció de riscos lligada 
directament al procés de producció de béns i serveis, 
tant en empreses grans com en petites i mitjanes, de 
caràcter públic i privat; també, en empreses de serveis 
petites o mitjanes, externes a la indústria. Entre els 
sectors en què es pot dur a terme l’activitat, 
destaquen els classificats com a activitats amb 
perillositat especial. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball
IES Mare de Déu de la Mercè
IES Obert de Catalunya

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en dret
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Logística i comerç
Tècnic/a en Comerç 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Executar els plans d’actuació establerts per a 
comercialitzar productes i/o serveis que el mercat 
demana, i en les millors condicions de qualitat, temps, 
lloc i preu. També s’aprèn a administrar  
i gestionar un petit establiment comercial. 

Es pot treballar en... 
Comerços a l’engròs i al detall, departaments 
comercials i de magatzem de qualsevol empresa 
industrial, de serveis, immobiliàries. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre d’Estudis Politècnics
IES Joan Brossa
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Poblenou
La Salle Barceloneta
Palcam
Roca
Sant Francesc 

Tècnic/a superior  
en Comerç internacional 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Gestionar els plans d’actuació relacionats amb 
operacions de compravenda, emmagatzematge, 
distribució i finançament en l’àmbit internacional, 
d’acord amb els objectius i els procediments establerts. 

Es pot treballar en... 
Tot tipus d’empreses que tinguin activitats comercials 
d’exportació o importació. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

AF Centre d’estudis
IES Joan Brossa
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Poblenou
La Salle Gràcia
Llúria 
López Vicuña

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia

Tècnic/a superior en Gestió 
comercial i màrqueting
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Obtenir i elaborar la informació referida al mercat,  
el producte, el preu, la distribució i la comunicació,  
i gestionar els plans d’actuació corresponents a 
compres, logística i venda de productes i/o serveis,  
i supervisar-ne la realització d’acord amb les 
instruccions rebudes i la legislació vigent. 

Es pot treballar en... 
Departaments comercials i de màrqueting de qualsevol 
empresa, comerços associats, centres comercials, 
grans superfícies, agències comercials i empreses  
de recerca de mercats. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

AF Centre d’estudis
Amec
Centre d’Estudis Politècnics 
Escola Tècnica Professional del Clot
Euroaula
Fundació Emi
IES Joan Brossa
IES Municipal Lluïsa Cura
IES Obert de Catalunya
IES Poblenou
La Salle Gràcia 
Llúria
López Vicuña
Sant Francesc 
Sant Ignasi
Santapau-Pifma
Stucom
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Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia

Tècnic/a superior  
en Gestió del transport 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Gestionar i comercialitzar el servei de transport  
de mercaderies i viatgers, d’acord amb les 
especificacions rebudes, i organitzar i planificar 
l’explotació de les operacions terrestres en l’àmbit 
nacional i internacional, en el marc dels objectius  
i processos establerts. 

Es pot treballar en... 
Empreses que tenen per activitat el transport  
de viatgers i mercaderies terrestres, marítimes  
i aèries i en empreses industrials i comercials  
en activitats de gestió del transport i la logística. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Joan Brossa
IES Municipal Lluïsa Cura

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals

-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia

Tècnic/a superior  
en Serveis al consumidor 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Gestionar i executar els plans de protecció al 
consumidor i a l’usuari de béns i serveis, d’acord  
amb la normativa i la legislació vigent en matèria  
de consum, els procediments establerts i les 
especificacions rebudes. 

Es pot treballar en... 
Organitzacions de consumidors, oficines d’informació  
i defensa dels consumidors o als ciutadans, i serveis 
d’atenció als clients de qualsevol empresa privada  
o entitat pública. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Fundació Emi
IES Municipal Lluïsa Cura

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Mestre (totes les especialitats)
-  Diplomatura en biblioteconomia i documentació
-  Diplomatura en ciències empresarials
-  Diplomatura en educació social
-  Diplomatura en estadística
-  Diplomatura en gestió i administració pública
-  Diplomatura en relacions laborals
-  Diplomatura en treball social
-  Diplomatura en turisme 
-  Enginyeria tècnica en informàtica  

(totes les especialitats)
-  Llicenciatura en administració i direcció d’empreses 
-  Llicenciatura en dret
-  Llicenciatura en economia



Tècnic/a en Laboratori 
 1.300 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Preparar mostres i realitzar anàlisis químiques, 
mesures i assajos físics i proves microbiològiques 
seguint procediments i mètodes analítics establerts i 
respectant les normes de seguretat i mediambientals 
establertes.

Es pot treballar en... 
Laboratoris de plantes de tractament d’aigües, 
laboratoris de recerca i desenvolupament, laboratoris 
de control de qualitat i plantes pilot. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball
IES Municipal Narcís Monturiol

Tècnic/a en Operacions  
de fabricació de productes 
farmacèutics 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Realitzar totes les operacions de procés i control  
de les diferents fases de fabricació de productes 
farmacèutics i afins, controlant el funcionament, 
posada en marxa i aturada dels equips, en les 
condicions de seguretat, qualitat i ambientals 
establertes, i responsabilitzant-se del manteniment  
de primer nivell dels equips. 

Es pot treballar en... 
Indústries de fabricació de productes farmacèutics, 
fabricació de colorants, fabricació de plaguicides, 
fabricació d’olis essencials i substàncies aromàtiques, 
fabricació de sabons i altres productes de perfumeria 
i cosmètics i en indústries d’alimentació. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Narcís Monturiol

Tècnic/a en Planta química
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar totes les operacions bàsiques i de control 
dels diversos processos químics, controlant-ne el 
funcionament, la posada en marxa i l’aturada dels 
equips, en les condicions de seguretat, qualitat  
i ambientals establertes, responsabilitzant-se  
del manteniment de primer nivell. 

Es pot treballar en... 
El sector de la química bàsica (refinament de petroli, 
petroleoquímica, gasos, química orgànica), en el 
sector de la química transformadora (pintures, olis 
essencials, sabons, explosius, etc.) i en altres sectors 
productius en què tenen lloc operacions químiques. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Narcís Monturiol

Química
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Tècnic/a superior en Fabricació  
de productes farmacèutics i afins 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Organitzar i participar en una línia o un equip de 
producció; a controlar-ne el procés farmacèutic i el 
nivell de qualitat; a complir les normes de correcta 
fabricació, i a supervisar el compliment de les normes 
de seguretat i ambientals.

Es pot treballar en... 
Indústries de fabricació de productes farmacèutics, de 
colorants, de plaguicides, d’olis essencials i substàncies 
aromàtiques, de sabons i altres productes de 
perfumeria i cosmètics i en la indústria de 
l’alimentació. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball
IES Municipal Narcís Monturiol

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia 
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats) 
- Enginyeria química 
- Llicenciatura en biotecnologia 
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en química 

Tècnic/a superior en Laboratori 
d’anàlisi i control de qualitat
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar i supervisar l’activitat del laboratori, 
desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis 
físiques, químiques o microbiològiques sobre 
primeres matèries, productes químics o alimentaris; 
encaminant-ho a la recerca, l’anàlisi o el control 
de qualitat a partir de les pràctiques adequades 
en el laboratori, de seguretat i ambientals. 

Es pot treballar en... 
Laboratoris de control de qualitat, laboratoris  
de plantes de tractament d’aigües, laboratoris de 
recerca i de desenvolupament i en plantes pilot. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Escola del Treball
IES Municipal Narcís Monturiol
Joan Pelegrí

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia 
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats) 
- Llicenciatura en biotecnologia
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en química

Tècnic/a superior en Química 
ambiental 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Organitzar i gestionar els mitjans i les mesures  
de protecció ambiental; a inspeccionar i controlar 
instal·lacions per a la prevenció i la conservació  
del medi ambient; a analitzar les mostres d’afluents  
i efluents, i a proposar/establir les mesures correctores 
necessàries. 



Es pot treballar en... 
Indústries i laboratoris de qualsevol sector que tracti 
aigües, residus sòlids o controli la contaminació 
atmosfèrica, consultoris mediambientals i empreses 
d’instal·lacions d’equips descontaminants. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Narcís Monturiol

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia 
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica  

(totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica agrícola  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica forestal  

(totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines  

(totes les especialitats)
- Llicenciatura en ciències ambientals 
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en química
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Tècnic/a superior en Química 
industrial
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar i controlar l’activitat a la planta química, 
supervisant i controlant les diferents fases del procés 
productiu. També s’aprèn a supervisar el compliment 
de les normes de qualitat, de seguretat i ambientals. 

Es pot treballar en... 
Indústries químiques de diferents sectors (refinament 
de petroli, petroquímica, gasos, pintures, olis, sabons  
i explosius). 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Narcís Monturiol

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia 
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats) 
- Enginyeria química 
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en química 





Sanitat
Tècnic/a en Cures auxiliars 
d’infermeria 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar 
sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com  
a membre d’un equip d’infermeria en els centres 
sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, 
sota la dependència d’una persona diplomada 
d’infermeria o, si s’escau, com a membre d’un equip 
de salut en l’assistència derivada de la pràctica de 
l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, 
centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de 
balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats 
d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre d’Estudis Catalunya
CEYR-Villarroel
Eixample Clínic
Escola Tècnica Professional Xavier
Escuela de FP Oscus
IES Flos i Calcat
IES La Guineueta
IES Municipal Bonanova
IES Salvador Seguí
López Vicuña
Regina Carmeli
Roca
Roger de Llúria
Santa Maria dels Apòstols
Santíssima Trinitat
Solc Nou

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de dispensació, venda i 
distribució de productes de farmàcia i parafarmàcia 
i a fer-ne el cobrament; a fer el control de caixa 
i la tramitació administrativa de liquidacions 
diferides; a organitzar l’adquisició, la recepció, 
l’emmagatzematge i la reposició dels productes i dels 
materials expedits en els establiments de farmàcia i 
parafarmàcia, i a efectuar operacions fisicoquímiques 
elementals, sota la supervisió corresponent. 
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Es pot treballar en... 
Hospitals, farmàcies i establiments de parafarmàcia. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
Escola Tècnica Professional Xavier
IES La Guineueta
López Vicuña
Ramon y Cajal
Solc Nou

Tècnic/a en Emergències 
sanitàries 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

- 1.600 hores en el centre educatiu
- 400 hores en el centre de treball

S’aprèn a... 
- Manteniment mecànic preventiu del vehicle
- Logística sanitària
- Dotació sanitària
- Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
- Evacuació i trasllat de pacients
- Recolzament psicològic en situacions d’emergència
-  Plans d’emergències i dispositius de riscos 

previsibles
- Teleemergències
- Anatomorfisiologia i patologia bàsiques
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Formació en centres de treball

Es pot treballar en... 
En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el 
trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció 
sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en 
la preparació i desenvolupament de la logística 
sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

Treballaràs de... 
- Tècnic/a en Transport sanitari
- Tècnic/a d’Emergències sanitàries
- Operadores de Teleassistència
-  Operador/a de centres de coordinació d’urgències  

i emergències

Es pot estudiar a... 
IES La Guineueta



Tècnic/a superior en Anatomia 
patològica i citologia 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar, en el seu nivell, necròpsies, processament 
de biòpsies i estudis citològics de mostres clíniques, 
interpretant-ne i validant-ne els resultats tècnics per 
tal que serveixin com a suport al diagnòstic clínic  
o medicolegal; organitzant i programant el treball i 
complint criteris de qualitat del servei i d’optimació  
de recursos, sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Laboratoris d’anatomia patològica i de citologia, 
laboratoris de centres de planificació familiar,  
sales de necròpsies d’hospitals o instituts 
anatòmicoforenses i laboratoris de centres  
de recerca. 

Es pot estudiar a...
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES La Guineueta
IES Municipal Bonanova

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en biologia
- Llicenciatura en biotecnologia
- Llicenciatura en farmàcia
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior en  
Audiologia protèsica 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Seleccionar, muntar, reparar i adaptar pròtesis,  
a partir d’una prescripció mèdica, per a la correcció 
de deficiències auditives; a instruir en la seva 
utilització i complir o assegurar el compliment  
de les especificacions establertes per la normativa  
i la prescripció corresponents. 

Es pot treballar en... 
Establiments destinats a l’adaptació i venda de 
pròtesis auditives i en el sector industrial, en l’àrea  
de reparació i elaboració de productes audio-protètics. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escola Tècnica Professional del Clot

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Diplomatura en infermeria
- Diplomatura en logopèdia
-  Enginyeria tècnica industrial  

(totes les especialitats)
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior en Dietètica 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius  
i controlar la qualitat de l’alimentació humana, 
analitzant-ne els comportaments alimentaris  
i les necessitats nutricionals; programar i aplicar 
activitats educatives que millorin els hàbits 
d’alimentació de la població, sota la supervisió 
corresponent. 

Es pot treballar en... 
Hospitals, menjadors de residències generals  
i geriàtriques, menjadors escolars o d’empreses, 
serveis de restauració, atenció primària i comunitària  
i indústria alimentària. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Centre d’Estudis Catalunya
Escola Tècnica Professional Xavier
IES La Guineueta
Ramon y Cajal
Roger de Llúria

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en nutrició humana i dietètica
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social
- Llicenciatura en biologia
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en biotecnologia
- Llicenciatura en medicina



Tècnic/a superior en  
Documentació sanitària 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Definir i organitzar processos de tractament  
de la informació i de la documentació clínica  
–codificar-la i garantir el compliment de les normes  
de l’Administració sanitària i dels sistemes  
de classificació i codificació internacionals–,  
sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Atenció primària i comunitària, serveis 
d’administracions de centres hospitalaris, arxiu  
i unitats de salut pública i unitats d’avaluació  
i control de qualitat de la prestació sanitària. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Escuela de FP Oscus
Centre d’Estudis Catalunya
CEYR-Villarroel
IES Flos i Calcat
IES Municipal Bonanova
López Vicuña
Ramón y Cajal
Roca

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en documentació

Tècnic/a superior  
en Higiene bucodental 
 1.400 HorES - 1 cUrS AcADèMic 

S’aprèn a... 
Promoure la salut de les persones i de la comunitat, 
programant i desenvolupant activitats preventives i 
assistencials, com a membre d’un equip de salut 
bucodental, executant aquestes activitats mitjançant 
l’exploració, la detecció i el registre de l’estat de salut/
malaltia bucodental de les persones i organitzant i 
programant el treball en el seu nivell, sota criteris  
de qualitat, seguretat i optimació de recursos,  
i la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Serveis hospitalaris d’estomatologia i cirurgia 
màxil·lofacial, atenció primària i comunitària  
i clíniques dentals. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Francesc Pejoan
IES Salvador Seguí
Ramon y Cajal

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en odontologia

Tècnic/a superior  
en Imatge per al diagnòstic 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Obtenir registres gràfics del cos humà,  
de tipus morfològic i funcional amb finalitats 
diagnòstiques, preparant, manejant i controlant els 
equips, interpretant i validant els resultats tècnics  
en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, 
amb la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Hospitals, gabinets de radiologia de centres de la salut 
i gabinets radiològics extrahospitalaris. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Eixample Clínic
IES Municipal Bonanova
Ramon y Cajal
Roger de Llúria
Sant Antoni M. Claret

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 

6
8

 / 6
�



- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en física
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior en Laboratori  
de diagnòstic clínic 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Fer estudis analítics de mostres biològiques humanes, 
interpretant i valorant els resultats tècnics com a 
suport al diagnòstic clínic i/o orientats cap a la 
recerca, actuant sota normes de qualitat, seguretat i 
mediambientals, organitzant i administrant les àrees 
assignades en el laboratori de diagnòstic clínic 
corresponent, sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Centres hospitalaris, laboratoris de diagnòstic  
i laboratoris de recerca. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES La Guineueta
IES Municipal Bonanova
Ramon y Cajal
Roger de Llúria

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia 
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en biologia
- Llicenciatura en biotecnologia
- Llicenciatura en farmàcia
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior  
en Ortesis i pròtesis 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Definir ortesis, pròtesis, ortopròtesis i ajudes 
tècniques, com també a organitzar, programar-ne  
i supervisar-ne la fabricació i adaptació al client, i 
assegurar el compliment de les especificacions 
establertes per la normativa i la prescripció 
corresponent. 

Es pot treballar en... 
Sector sanitari, àrea de productes sanitaris, sub-sector 
d’ortesis i pròtesis, sector industrial, àrea de 
producció, com a responsable de la fabricació  
d’ortesis i pròtesis, establiments destinats  
a la venda i distribució d’aquests productes  
o com a representant/visitador, mèdic d’ortopèdia. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Ramon y Cajal

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior  
en Pròtesis dentals 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Dissenyar, fabricar i reparar pròtesis i ortesis 
dentofacials adaptades al o la pacient/client a partir 
de les prescripcions d’odontòlegs, estomatòlegs i 
cirurgians maxil·lofacials, complint les normes de 
qualitat, seguretat i higiene i en el temps establert. 

Es pot treballar en... 
Laboratoris o dipòsits dentals. 



Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Francesc Pejoan
IES Salvador Seguí
Ramon y Cajal

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
- Llicenciatura en odontologia

Tècnic/a superior  
en Radioteràpia 
 1.700 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Aplicar tractaments de radioteràpia, d’acord amb 
prescripció mèdica, disposant el/la pacient per  
a la prova, complint les normes de dosimetria  
i radioprotecció, com també el reglament de la 
instal·lació radioactiva específica de la seva unitat, 
organitzant i programant el treball des de criteris  
de qualitat del servei i optimació dels recursos 
disponibles, i administrant i gestionant la  
informació tècnico-sanitària del servei/unitat,  
sota la supervisió corresponent. 

Es pot treballar en... 
Centres hospitalaris. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Bonanova
Sant Antoni M. Claret

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Llicenciatura en física
- Llicenciatura en medicina

Tècnic/a superior  
en Salut ambiental
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions d’inspecció necessàries per  
a identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si s’escau, 
corregir els factors de risc ambiental per a la salut, 
desenvolupant programes d’educació i promoció  
de la salut de les persones en la seva interacció amb 
el medi ambient, sota la supervisió corresponent.

Es pot treballar en... 
Plantes envasadores d’aigua, piscines, laboratoris de 
control d’aigües i aliments, administracions Dels nois  
i noies de Barcelona que han finalitzat d’àmbit 
estatal, regional i local, empreses privades la formació 
professional a la família de la de tractament de l’aigua 
i contaminació atmosfèrica, sanitat... docència d’altres 
tècnics, laboratoris de recerca i control epidemiològic. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES La Guineueta

Un cop superat el cicle es pot accedir als 
estudis universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social 
- Diplomatura en infermeria 
- Diplomatura en fisioteràpia
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
- Enginyeria de forests (totes les especialitats)
- Llicenciatura en biologia 
- Llicenciatura en biotecnologia 
- Llicenciatura en ciències ambientals
- Llicenciatura en ciències del mar
- Llicenciatura en farmàcia 
- Llicenciatura en química
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Tècnic/a en Atenció sociosanitària 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Tenir els coneixements necessaris per atendre en la 
vida diària, persones i col·lectius amb necessitats 
especials de salut física, psíquica i social, i a tenirne 
cura, aplicant les estratègies i els procediments més 
adequats per a mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia 
personal i les relacions amb l’entorn. 

Es pot treballar en... 
Centres residencials de persones grans o amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, en 
pisos tutelats, centres de dia, centres de rehabilitació, 
centres d’oci i temps de lleure, centres d’inserció 
ocupacional de persones amb discapacitat, serveis 
d’atenció a domicili i domicilis particulars. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Bemen 3 
Centre d’Estudis Catalunya
IES Miquel Tarradell
IES Municipal Ferran Tallada
IES Obert de Catalunya
IES Salvador Seguí
López Vicuña
Sagrat Cor-Sarrià

Tècnic/a superior  
en Animació sociocultural 
 1.700 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar projectes 
d’intervenció social dirigits al desenvolupament  
social, aplicant-hi tècniques de dinàmica de  
grup i utilitzant recursos comunitaris, culturals  
i d’oci, i de temps de lleure. 

Es pot treballar en... 
Entitats culturals, socials, cíviques i del lleure, com  
ara museus, biblioteques, centres cívics, menjadors 
escolars, casals, albergs, fires i parcs d’atraccions. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Ferran Tallada
IES Salvador Seguí

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en biblioteconomia i documentació
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria
- Diplomatura en logopèdia
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional
- Diplomatura en treball social
- Diplomatura en turisme
- Llicenciatura en pedagogia
- Llicenciatura en psicologia
- Llicenciatura en sociologia

Tècnic/a superior  
en Educació infantil 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Programar, intervenir educativament i avaluar 
programes d’atenció a la infància, aplicant els 
mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin 
el desenvolupament autònom dels infants de zero 
a sis anys, organitzant els recursos adequats. 

Es pot treballar en... 
Programes de serveis socials i culturals en educació 
formal i no formal. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Arco
Bemen 3
CEYR-Villarroel
Comercial Català
Escola Tècnica Professional Xavier
IES Miquel Tarradell
IES Municipal Ferran Tallada
IES Obert de Catalunya
IES Salvador Seguí
López Vicuña
Roca
Sagrat Cor-Sarrià
Solc Nou

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria
- Diplomatura en logopèdia 

Serveis socioculturals 
i a la comunitat
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- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Diplomatura en turisme
- Llicenciatura en pedagogia
- Llicenciatura en psicologia
- Llicenciatura en sociologia

Tècnic/a superior  
en Integració social 
 1.700 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats 
d’integració social; valorar la informació obtinguda 
sobre cada cas, i determinar i aplicar les estratègies i 
les tècniques més adequades per al desenvolupament 
de l’autonomia personal i la inserció ocupacional. 

Es pot treballar en... 
Administracions, centres de serveis socials, centres 
d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i 
professional, programes de prevenció o inserció social. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

Arco
Bemen 3
Centre d'Estudis Catalunya
CEYR-Villarroel
IES Miquel Tarradell
IES Salvador Seguí
IESM Ferran Tallada
Roca
Sagrat Cor-Sarrià
Sant Ignasi

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en teràpia ocupacional 
- Diplomatura en treball social 
- Diplomatura en turisme 
- Llicenciatura en pedagogia
- Llicenciatura en psicologia
- Llicenciatura en sociologia

Tècnic/a superior en Interpretació 
de la llengua de signes 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Interpretar la llengua de signes espanyola i/o 
d’altres llengües de signes de l’Estat espanyol, 
i també el sistema de signes internacional de 
les llengües orals oficials o cooficials de l’Estat 
espanyol i a l’inrevés, i realitzar les activitats de 
guiainterpretació de persones sordcegues, utilitzant 
d’una manera correcta els sistemes lingüístics 
que intervenen en el procés de comunicació i 
aplicant les tècniques adequades d’interpretació 
d’acord amb el model i el tipus de servei. 

Es pot treballar en... 
Organismes públics, organitzacions no 
governamentals que treballin amb col·lectius  
de persones sordes i sordcegues. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
IES Consell de Cent

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Mestre (totes les especialitats)
- Diplomatura en educació social
- Diplomatura en infermeria
- Diplomatura en logopèdia 
- Diplomatura en podologia
- Diplomatura en treball social 
- Diplomatura en turisme
- Llicenciatura en filologia (totes les especialitats)
- Llicenciatura en traducció i interpretació



Tècnic/a en Confecció i moda
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar la confecció industrial de peces i 
complements de vestir i articles tèxtils per a la llar 
i usos industrials mitjançant el tall, la unió i els 
acabats de teixits, pell (ant, napa i doble faç) i altres 
materials, aconseguint la producció en quantitat, 
qualitat, terminis i condicions de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Indústria tèxtil i tallers de confecció a mida per a la 
llar, usos industrials, esportius i de vestir. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Anna Gironella de Mundet

Tèxtil, confecció i pell
Tècnic/a superior en  
Patronatge i moda
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a...
Dirigir i organitzar els treballs de patronatge, 
i elaborar patrons ajustats al disseny, dels 
diferents components de peces de vestir, calçat 
o articles, a fi de facilitar-ne la producció 
industrial o a mida, complint o assegurant els 
plans i condicions de producció establerts.

Es pot treballar en...
Confecció industrial de peces i complements tèxtils 
del vestir, d’articles d’ús industrial, esportiu i militar, 
de peces de vestir de pell, confecció a mida de peces 
de vestir, producció de components o peces de vestir 
de teixit de punt conformades, confecció de peces de 
vestir de pelleteria, fabricació industrial de calçat i 
producció d’articles de marroquineria.

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

IES Municipal Anna Gironella de Mundet

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
- Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)

7
4

 / 7
�



Transport i manteniment 
de vehicles

Tècnic/a superior en Automoció 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Organitzar, programar i supervisar l’execució de les 
operacions de manteniment i la seva logística en el 
sector de l’automoció: automòbils, vehicles pesants, 
motocicletes, maquinària agrícola i d’obres públiques, 
diagnosticant avaries en casos complexos i garantint el 
compliment de les especificacions establertes pels 
fabricants del vehicle. 

Es pot treballar en... 
Tallers de manteniment i reparació de vehicles, 
companyies d’assegurances i empreses dedicades a la 
inspecció tècnica de vehicles i empreses de fabricació 
i muntatge de carrosseries i equips. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
Escola Tècnica Professional del Clot
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè
Monlau

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis 
universitaris de: 
-  Diplomatura en màquines navals 
-  Diplomatura en navegació marítima
-  Diplomatura en radioelectrònica naval 
-  Enginyeria tècnica aeronàutica (totes les 

especialitats) 
-  Enginyeria tècnica agrícola (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica en disseny industrial 
-  Enginyeria tècnica forestal (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica industrial (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica en informàtica (totes les 

especialitats)
-  Enginyeria tècnica de mines (totes les especialitats)
-  Enginyeria tècnica naval (totes les especialitats) 
-  Enginyeria tècnica d’obres públiques (totes les 

especialitats) 
-  Enginyeria tècnica de telecomunicacions  

(totes les especialitats) 
-  Llicenciatura en física

Tècnic/a en Carrosseria 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar les operacions de reparació, muntatge 
d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de 
carrosseria, bastidor, habitacle i equips o arreus, ajustant-
se als procediments i temps establerts, aconseguint la 
qualitat requerida i en condicions de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Tallers de reparació i construcció de carrosseries 
d’automòbils, maquinària agrícola, motocicletes, 
material ferroviari i aeronaus. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè
Monlau

Tècnic/a en Electromecànica  
de vehicles 
 2.000 HorES - 2 cUrSoS AcADèMicS 

S’aprèn a... 
Realitzar operacions de manteniment, muntatge 
d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea 
mecànica, hidràulica, pneumàtica i d’electricitat 
ajustant-se als procediments i temps establerts, 
aconseguint la qualitat requerida i en condicions  
de seguretat. 

Es pot treballar en... 
Tallers de reparació d’automòbils, maquinària agrícola, 
motocicletes i vehicles pesants: mecànica i electricitat. 

Es pot estudiar a... 
Vegeu les dades dels centres en les pàgines 86 a 97 

CEYR-Villarroel
Escola d’aprenents SEAT
Escola Professional Salesiana
Escola Tècnica Professional del Clot
IES La Guineueta
IES Mare de Déu de la Mercè
La Salle Barceloneta
Monlau
Roca



Transport i manteniment 
de vehicles
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Aquests programes van adreçats als nois i noies que 
acabeu l’educació obligatòria sense el graduat d’ESO. 
Us proporcionen una formació bàsica i professional 
per a incorporar-vos al món laboral o per continuar la 
vostra formació, especialment en els cicles formatius 
de grau mitjà un cop superada la prova d’accés. 
També donen l’opció de fer una formació 
complementària per obtenir el títol de  
graduat/ada en ESO.

Qui els pot cursar? Hi podeu accedir els joves a partir 
de 16 anys que no hagueu obtingut el títol de graduat  
en educació secundària obligatòria.

Què s’estudia? Aquests programes s’organitzen  
en tres mòduls:
-  Mòdul A. Formació professional específica: Té 

la finalitat de desenvolupar competències d’un 
perfil professional, per tal que l’alumnat es pugui 
incorporar al món laboral amb una qualificació 
bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les 
Qualificacions Professionals, i alhora iniciar un 
itinerari de formació professional. Aquests mòduls 
inclouen la formació en centres de treball. 

Programes de qualificació professional inicial (Nivell 1)

PQPi

-  Mòdul B. Formació bàsica de caràcter general. 
Ofereix la recuperació i l’adquisició de capacitats 
bàsiques, i coneixements que faciliten els 
aprenentatges i la formació continuada, com també 
la transició al món laboral (estratègies i tècniques 
de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, 
condicions i relacions laborals, etc.).

-  Opció voluntària: mòdul C. Formació per a l’obtenció 
del títol de graduat/ada en educació secundària 
obligatòria.  Cursat en paral.lel o posteriorment als 
mòduls obligatoris amb continguts d’estudis de 
l’ESO a les escoles de persones adultes.

Durada. La durada del programa és d’un curs escolar

Certificació Acadèmica. Tot l’alumnat que segueixi els 
programes de qualificació professional inicial obté una 
certificació acadèmica expedida pel centre o entitat on 
els ha cursat. Aquesta acreditació té efectes:
-  Per a l’obtenció del certificat de professionalitat 

(nivell 1) que expedeix el Departament de Treball. 
-  Per facilitar la superació de les proves d’accés al grau mitjà
Els alumnes que superen el mòdul C obtenen la titu-
lació de graduat en ensenyament secundari obligatori.

PQPi a la ciutat de Barcelona (àmbits i perfils Professionals)

Activitats agràries
Auxiliar d'activitats d’oficina i en serveis  
administratius generals

Agrària
Auxiliar de vivers i jardins
Arts gràfiques
Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia
Comerç
Auxiliar de comerç i atenció al públic
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Edificació i obra civil
Auxiliar de paleta i construcció
Auxiliar de pintura
Electricitat i electrònica 
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions  
electrotècniques en edificis

Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques  
i d’aigua i gas

Fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
Auxiliar de mecànica i electricitat

Hostaleria i turisme
Auxiliar de cuina

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
Fusta, moble i suro
Auxiliar de treballs de fusteria i instal·lació de mobles 
Imatge personal
Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

Auxiliar de perruqueria
Indústries alimentàries
Auxiliar de la indústria càrnia

Auxiliar de pastisseria i fleca
Informàtica i comunicacions
Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips  
informàtics

Instal.lació i manteniment 
Auxiliar de fontaneria i calefacció i climatització
Transport i manteniment de vehicles
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles  
lleugers

Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles

El Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant el PLA JOVE Formació - Ocupació, programa d’Informació i 
orientació dels itineraris de transició a la secundària, dóna suport als centres per facilitar la inscripció en els PQPI.
Informació general del Pla Jove: �3 320 �� 8�





La Fundació BCN Formació Professional és un 
instrument de desenvolupament de projectes 
compartits entre el sector productiu, els centres 
educatius i totes les entitats que participen en 
l’FP de la ciutat, que estableix un marc d’entesa 
i coordinació entre els centres de formació, 
l’Administració i el teixit empresarial.

Els objectius estratègics de la Fundació són:

-  Contribuir al desenvolupament d'un sistema  
de formació professional eficaç i eficient per  
a la ciutat, tenint com a referent les empreses  
de Barcelona i de l'àrea metropolitana.

-  Fomentar la cultura del treball per a la millora  
del capital humà i optimitzar la inserció en el 
món laboral del jovent de formació professional, 
en el context d'una ocupació de qualitat  
i de reforçar el desenvolupament econòmic  
de la ciutat.

-  Impulsar iniciatives que permetin millorar el 
procés de transició dels joves a la vida activa.

-  Contribuir, a través de la formació professional,  
a la consolidació del concepte de Barcelona 
territori obert a Europa mitjançant la gestió 
d'accions de mobilitat per Europa destinades  
als estudiants, al professorat de formació 
professional i al personal de les empreses.

El patronat de la Fundació està integrat per 
l’Ajuntament de Barcelona; la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona; l’Autoritat 
Portuària de Barcelona; els sindicats Unió 
Sindical de Comissions Obreres del Barcelonès 
i Unió General de Treballadors de Catalunya; 
el Consorci d’Educació de Barcelona; el Servei 
d’Ocupació de Catalunya; el Consorci de la Zona 
Franca; l'associació empresarial Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya (PIMEC); la societat 22@, 
SA; la Fundació Gas Natural; el Gremi d’Hotels de 
Barcelona; Gutmar, SA; Nestlé, SA i Roca Junyent, SL.

En són membres honorífics el Sr. Xavier Carbonell 
i Roure, el Sr. Joan Clos i Matheu, el Sr. Pasqual 
Maragall i Mira, la Sra. Marina Subirats i Martori  
i la Sra. Eulàlia Vintró.

Fundació BcN Formació 
Professional

Pg. de Gràcia, 2, 2n. 1-A
08007 Barcelona
T 93 342 94 11
Fax 93 342 94 29
fundaciofp@bcn.cat

www.fundaciobcnfp.cat
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L’associació Xarxa FP reuneix diverses ciutats 
europees –entre les quals hi ha Barcelona– amb 
la voluntat d’elaborar estratègies que afavoreixin 
la qualitat de la formació professional, la validació 
de les capacitats adquirides en la formació en 
alternança amb les empreses i la transició al món 
del treball.

Aquest procés es fa mitjançant la cooperació, 
la realització conjunta de projectes i el foment 
d’una visió d’unitat europea entre joves estudiants 
gràcies als intercanvis i les estades de formació en 
empreses d’altres països. 

Principals objectius de XARXA FP
-  Promocionar la mobilitat dels joves en pràctiques 

en empreses de la Unió Europea, preparar-los  
i fer-ne el seguiment i la posterior avaluació.

-  Fomentar l’aprenentatge de llengües  
i l’adquisició de competències lingüístiques 
especialitzades en entorns professionals.

-  Fomentar la col·laboració entre centres de 
formació i empreses en el entorns professionals 
afins a les estratègies de cada ciutat.

-  Possibilitar la mobilitat del professorat per 
potenciar la seva formació i la requalificació 
professional.

Principals activitats de XARXA FP
-  Organitzar la formació de centres de treball en 

empreses de la Unió Europea.
-  Revisar i actualitzar els programes de formació 

en pràctiques.
-  Establir criteris de seguiment i avaluació de la 

formació en pràctiques a les empreses.
-  Requalificar el professorat considerant la 

possibilitat que els docents puguin fer estades 
en empreses.

-  Potenciar la relació entre les ciutats de 
l’Associació per portar a terme projectes 
conjuntament.

Les ciutats que aplega l’Associació Xarxa FP són 
Anvers, Barcelona, Berlín, Colònia, Dénia, Gandia, 
Goteborg, Kuopio, La Rochelle, Leeds, Lió, 
Madrid, Mislata, Moscou, Munic, Pargas, Roma, 
Rovaniemi, Sète, Sheffield, Torí i Toulouse.

Associació Xarxa FP

Pg. de Gràcia, 2, 2n. 1-A
08007 Barcelona
T 93 342 94 11
Fax 93 342 94 29
xarxafp@bcn.cat

www.bcn.es/xarxafp



El Consell de la Formació Professional de 
Barcelona és un òrgan de consulta i participació 
de la ciutat i una eina per fomentar la relació 
entre la formació professional i l’entorn productiu 
des d’una plataforma estable de treball dels 
diferents agents educatius, econòmics i socials 
que operen en l’entorn local de la formació 
professional.

Des d’una perspectiva de projecció metropolitana 
oberta a la participació de tots els agents 
educatius, econòmics i socials, el Consell de la 
Formació Professional de Barcelona està format 
pels agents socials Comissions Obreres i Unió 
General de Treballadors; l’Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya; la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; 
el Consell Econòmic i Social de Barcelona; la 
Diputació de Barcelona; les patronals Foment del 
Treball Nacional i PIMEC; tots els centres públics 
que imparteixen formació professional de la ciutat; 
els centres concertats de la Federació Escola 
Cristiana de Catalunya; més de 664 empreses  
i associacions empresarials dels diferents entorns 
professionals, i l'Ajuntament de Barcelona.

Els 15 anys de treball del Consell de la Formació 
Professional de Barcelona i la gran eficàcia  
i compromís assolits per tots i cadascun dels 
seus integrants són el millor aval de l’encert en 
la decisió de crear-lo i, a més a més, el projecten 
com un bon model de participació ciutadana  
i de col·laboració entre els àmbits públic  
i privat. Avui el Consell és un referent que ha 
estat exportat a altres ciutats importants de 
Catalunya com Terrassa, Granollers, Mataró i 
l’Hospitalet i ha estat font d’inspiració del Consell 
Català de la Formació Professional.

consell de la Formació 
Professional de Barcelona

Pg. de Gràcia, 2, 2n. 1-A 
08007 Barcelona 
T 93 342 94 11 
Fax 93 342 94 29 
consellfpo@bcn.cat

Durant la seva singladura, el Consell de la 
Formació Professional de Barcelona ha incorporat 
més de 600 empreses, sense les quals hauria 
estat impossible portar a terme alguns projectes 
com ara la millora de la qualitat de les pràctiques 
dels alumnes, l’experimentació de noves 
metodologies, la incorporació del professorat 
a l’empresa per facilitar el seu reciclatge 
professional o la qualitat de la inserció laboral 
dels nostres graduats.
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El Consorci d’Educació de Barcelona és un 
organisme creat pel Govern de la Generalitat  
i per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 
de gestionar l’educació a la ciutat de manera 
conjunta.

Des que es va constituir, l’any 2002, el Consorci 
ha anat assumint progressivament les 
competències que li han estat atorgades, en un 
procés que ha comportat l’assumpció, aquest 
2009, de la gestió dels centres educatius públics 
d’educació infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria i postobligatòria, de 
formació professional, d'educació especial  
i de formació d’adults. 
 
Pel que fa als ensenyaments de formació 
professional, el Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació aprova cada any l’oferta de cicles 
professionals i el nombre de grups dins del marc 
de la planificació quadriennal de l'FP a la ciutat. 
Per a l’elaboració d’aquesta planificació general  
i de l’oferta concreta de cada any, el Consorci 
d’Educació fa una proposta a la Comissió 
Territorial de Formació Professional de Barcelona 
per tal d’arribar a un consens. Aquesta comissió 
territorial està formada per representants de la 
Direcció General de Formació Professional del 
Departament d’Educació, del Consell de la 
Formació Professional de Barcelona, del conjunt 
de directors de centres públics i del Consell  
de la Formació Professional de Barcelona.

Al llarg de cada procés de preinscripció i 
matrícula es fa un seguiment a càrrec de la 
Comissió d’Escolarització d'Ensenyaments 
Postobligatoris. Aquesta comissió, presidida per 
un inspector, està constituïda per representants 
del Consell Escolar de Barcelona, dels centres 
públics, dels centres privats concertats, dels 
sindicats i del Consorci d'Educació de Barcelona.

El consorci d’Educació  
de Barcelona (cEB)

Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
T 93 551 10 00
Fax 93 554 25 25
secretaria.ceb@gencat.net

oficina d’escolarització 
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
T 93 551 10 00
Fax 93 554 25 25

www.edubcn.cat

L’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci 
d’Educació té, entre altres funcions, la d’informar 
els usuaris sobre els centres de formació 
professional de la ciutat i els cicles que s’hi 
imparteixen. Tanmateix, sempre és aconsellable 
fer una visita als centres de possible elecció per 
intentar perfilar millor les preferències quant a 
cicles i centres. 

El Consorci d’Educació té així mateix un programa 
d’orientació acadèmica i professional adreçat tant 
als tutors com als joves i les seves famílies, que 
es concreta en el Projecte de vida professional, 
una iniciativa conjunta de Porta 22 - Barcelona 
Activa i el Consorci d’Educació de Barcelona.



Porta22

I si encara no saps què vols 
estudiar, et pots orientar 
professionalment a Porta22.

Què és Porta22?
-  És un espai de lliure accés, anònim i gratuït,  

on es pot trobar informació, orientació i formació 
sobre les ocupacions amb futur i les noves 
cultures del treball.

-  Situat al carrer Llacuna, 162, és d'accés lliure  
i gratuït, i té un horari d'atenció al públic de 
dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 hores.

Quins temes tracta Porta22?
-  Les ocupacions amb futur: ocupacions noves, 

emergents i en transformació.
-  Els sectors econòmics emergents: Aeronàutica  

i Espai; Alimentació; Ciències de la Salut; 
Ciències de la Vida; Cultura i lleure; Estètica-
Imatge personal; Logística; Mecànica; Medi 
Ambient; Química; Serveis a les Empreses; 
Serveis a les Persones, Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) i tèxtil.

-  Les noves cultures del treball i les  
organitzacions en xarxa. 

Per a què et serveix?
-  Per a triar uns estudis adients als teus gustos.
-  Per a conèixer noves ocupacions i triar la més 

adequada als teus interessos.
-  Per a identificar les passes que cal seguir per 

aconseguir una feina.

Com arribar a Porta22
Bus: 7 / B-21 / 56 / 60 / 92 / 192
Metro:  Línia 1 - Glòries / Clot 

Línia 2 - Clot
Renfe: Clot
Trambaix: Ca l'Aranyó

Horari:
De dilluns a divendres
De 9.00 a 20.00 h
Grups concertats:
De 9.00 a 12.30 h

c. Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
T 93 401 98 99
porta22@barcelonactiva.es

www.bcn.es/porta22
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L’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals és l’òrgan encarregat de definir un 
sistema de qualificacions i un sistema de formació 
professional de les diferents professions  
i ocupacions.

El sistema de qualificacions i formació  
professional és un procés que integra per  
als diferents sectors de l’activitat econòmica:
-  El catàleg de competències i qualificacions,
-  El catàleg de formació professional,
-  El procediment de reconeixement i certificació 

de les competències adquirides mitjançant 
l’experiència professional,

-  El procediment de convalidació entre els 
diferents sistemes de formació professional.

Aquest sistema té com a objectius:
-  Facilitar la promoció professional de les 

persones.
-  Coordinar les ofertes formatives de la formació 

professional inicial, la formació professional 
ocupacional i la formació  
professional contínua.

-  Facilitar l’encaix entre la demanda de mà d’obra 
qualificada i l’oferta de personal competent.

L’Acreditació de la competència és el procés pel 
qual s’atorga un reconeixement de competències  
a una persona, per desenvolupar una professió. 
Les vies d’acreditació més usuals, en el sistema 
de formació professional al nostre país, són els 
títols de formació professional, els certificats  
de professionalitat, els certificats de formació 
ocupacional i/o contínua, i també els certificats 
de les accions formatives dels programes de 
garantia social i escoles taller.

institut català de 
les Qualificacions 
Professionals

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
T 93 551 69 00
Fax 93 241 53 28
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www.gencat.net/educacio/icqp/



The catalan institute for 
Professional Qualifications

Is the body charged with establishing a system for 
qualifications and vocational training for the various 
professions and occupations.
The vocational training and qualification system, 
intended for the various areas of economic activity,  
is a process that incorporates:
- The catalogue of skills and qualifications
- The catalogue of vocational training
-  The procedure for acknowledgment and certification 

of skills acquired through professional experience
-  The procedure for issuing validations applicable 

across the various vocational training schemes.

Is an open access bureau offering information, 
guidance and training on occupations with a future and 
new working cultures, all free of charge.
What issues does PORTA22 address?
-  Occupations with a future: new, emerging and 

transforming occupations.
-  Emerging economic sectors: aeronautics and space; 

food; health sciences; life sciences; culture and 
recreation; aesthetics/personal image; logistics; 
mechanics; the environment; chemistry; company 
services; care services and information and 
communication technologies (ICTs).

Porta22

Instrument of the city that is promoted by the City 
Council of Barcelona with the aim to foster the 
relationship between vocational training and  
the productive sphere, in order to strengthen an 
appropriate training that is compatible with the 
changing needs of the productive system, as well as  
to simplify the transition to the working world and 
promote full labour integration.
The Vocational Training Council of Barcelona is 
designed with a Metropolitan projection and it is open 
to the participation of all the educational, economic 
and social agents.

Vocational Training  
council of Barcelona

Is a body that was set up by the Autonomous 
Government of Catalonia in conjunction with 
Barcelona City Council in order to mutually administer 
education in the city.
As far as vocational training education is concerned, 
every year the Board of Directors of the Education 
Consortium approves the range of professional courses 
on offer and the number of groups as part of 
quadrennial planning of vocational training in the city. 
In order to prepare this general plan and the specific 
range of programmes on offer each year, the Education 
Consortium submits a proposal to the Regional 
Vocational Training Committee in Barcelona to reach  
a consensus.

Barcelona Education 
consortium

The Association brings together the cities of Antwerp, 
Barcelona, Berlin, Denia, Gandia, Göteborg, Köln, 
Kuopio, La Rochelle, Leeds, Lyon, Madrid, Mislata, 
Moscow, München, Pargas, Roma, Rovaniemi, Sète, 
Sheffield, Torino and Toulouse and aims to develop 
strategies that will improve the quality of occupational 
training, the validation of skills acquired from training 
in company placements and the transition to the world 
of employment through cooperation, the joint 
undertaking of projects and by promoting a vision of 
European unity among our young students through 
exchanges and training placements in companies in 
countries other than those of individual trainees.

Xarxa FP Associacion

Instrument for the development of a shared project 
within a framework of cooperations between the 
productive sector and the city’s vocational training,  
with the aim to provide an answer to the needs of the 
productive environment.
Board of Trustees: City Council of Barcelona, Official 
Chamber of Commerce, Industry and Navigation of 
Barcelona, Barcelona Port Authority, Zona Franca 
Consortium, Barcelona Hotel Association, Gutmar S.A., 
Nestlé S.A., PIMEC (Small and Medium Companies of 
Catalonia), Roca i Junyent S.L., Fundació Gas Natural, 
Barcelona Education Consortium, Employment Service 
of Catalonia, General Union of Workers of Catalonia - 
UGT, Syndical Union of Workers Commissions (CCOO) 
of Barcelona County, 22@ S.A.

Fundació BcN Formació 
Professional

Resources within your reach
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Centres de formació 
professional de 
Barcelona
cENTrE oFErTA DE ForMAciÓ ProFESSioNAL A BArcELoNA 

AF Centre d'estudis  
C. Fontanella, 19 I T 933189335

Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting

Amec  
C. Casp, 130 I T 932319412 
a8056638@centres.xtec.es

Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting

Arco  
C. Aragó, 135 I T 933233523

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social
Tècnic/a superior en Instal·lacions electrotècniques

Arts i Tècniques de la Moda  
Pg. de Gràcia, 114 pral. 
T 934160000  
info@eatm.com I www.eatm.com

Tècnic/a superior en Assessoria d'imatge personal

Bemen 3  
C. Sant Ferran, 19-25  
T 933571258

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

Cazcarra C. Comte Borrell, 230  
T 933235148  
a8058866@centres.xtec.es

Tècnic/a superior en Assessoria d'imatge personal 
 

Centre Aut Grau Mitjà  
i Sup. APD Elisava  
Via Augusta, 205 I T 932001133 
elisava@elisava.net I www.elisava.net

Tècnic/a en Autoedició
Tècnic/a superior en Gràfica publicitària
Tècnic/a superior en Projectes i direcció d’obres de decoració

Centre Aut Grau Sup. APD  
Art Floral de Catalunya  
C. Casp, 124 I T 932470205 
escola@escolaartfloral.org  
www.escolaartfloral.org

Tècnic/a en Floristeria
Tècnic/a superior en Art floral
Tècnic/a superior en Elements de jardí
 

Centre Aut Grau Sup. APD  
Felicidad Duce C. Guillem Tell, 47  
T 932372740 I fdmoda@fdmoda.com 
www.fdmoda.com

Tècnic/a superior en Estilisme d'indumentària
Tècnic/a superior en Modelisme d’indumentària

Centre Aut Grau Sup. APD Groc  
C. Deu i Mata, 11, 13 i 18  
T 934195484 I groc@egroc.net  
www.egroc.net

Tècnic/a superior en Ceràmica artística
Tècnic/a superior en Fotografia artística
Tècnic/a superior en Gràfica publicitària
Tècnic/a superior en Il·lustració



cENTrE oFErTA DE ForMAciÓ ProFESSioNAL A BArcELoNA 

Centre d'Estudis Catalunya  
C. Jovellanos, 6 I T 933182092

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a superior en Dietètica
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Integració social

Centre d'Estudis Politècnics  
Pl. Urquinaona, 10 I T 933020224

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de recursos Informàtics 
Tècnic/a superior en Administració i finances 
Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques 
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Secretariat
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Centre Villar  
C. Sant Salvador, 29  
T 934153722

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a superior en Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Tècnic/a superior en So

Centro Catalán Comercial  
C. Escòcia, 130 I T 933525658

Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques
Tècnic/a superior en Secretariat

CETT  
Av. Can Marcet, 36-38  
T 934280777  
cett@cett.es I www.cett.es

Tècnic/a en Cuina i gastronomia
Tècnic/a de Serveis en restauració
Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques
Tècnic/a superior en Restauració

CEYR-Villarroel  
C. Villarroel, 5 i 7 I T 934233086

Tècnic/a en Carrosseria
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a superior en Automoció
Tècnic/a superior en Conducció d’Activitats Físiques i esportives  
en Medi Rural
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social
Tècnic/a superior en Interpretació de la llengua de signes
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

CFTE Escola Pia de Catalunya  
C. Immaculada, 25-35  
T 932120908  
info@emcat.net I www.emcat.net

Tècnic/a en Esports d’hivern
Tècnic/a en Esports de muntanya i escalada
Tècnic/a en Futbol i futbol sala
Tècnic/a superior en Esports d’hivern
Tècnic/a superior en Esports de muntanya i escalada
Tècnic/a superior en Futbol i futbol sala

Colomer  
C. Leiva, 17-19 cantonada  
C. Moianès, 61 I T 932989495 
colomer_1@infonegocio.com

Tècnic/a en Perruqueria

Comercial Català  
Via Barcino, 32-33 I T 932740943

Tècnic/a superior en Educació infantil 

Disced  
C. Sant Pere d’Abanto, 4-6
T 934329988

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria
Tècnic/a superior en Higiene bucodental
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
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cENTrE oFErTA DE ForMAciÓ ProFESSioNAL A BArcELoNA 

EA del Treball  
C. Comte d’Urgell, 187  
T 933219066

Tècnic/a en Decoració ceràmica
Tècnic/a superior en Joieria artística

EA Massana  
C. Hospital, 56 I T 934422000

Tècnic/a superior en Art tèxtil
Tècnic/a superior en Arts aplicades al mur
Tècnic/a superior en Arts aplicades a l’escultura
Tècnic/a superior en Gràfica publicitària
Tècnic/a superior en Il·lustració
Tècnic/a superior en Joieria artística
Tècnic/a superior en Modelisme industrial
Tècnic/a superior en Projectes i direcció d’obres de decoració

EASD Deià 
C. Deià, 28-38  
T 933546073

Tècnic/a superior en Aparadorisme
Tècnic/a superior en Arquitectura efímera
Tècnic/a superior en Elements de jardí
Tècnic/a superior en Moblament
Tècnic/a superior en Projectes i direcció d’obres de decoració

EASD Llotja  
C. Ciutat de Balaguer, 17  
T 934181720

Tècnic/a en Art final de disseny gràfic
Tècnic/a en Autoedició
Tècnic/a en Dauratge i policromia artístics
Tècnic/a en Forja artística
Tècnic/a en Fosa artística i galvanoplàstia
Tècnic/a en Talla artística en fusta
Tècnic/a superior en Aparadorisme
Tècnic/a superior en Arts aplicades al mur
Tècnic/a superior en Arts aplicades a l’escultura
Tècnic/a superior en Ceràmica artística
Tècnic/a superior en Enquadernació artística
Tècnic/a superior en Esmalt artístic al foc sobre metalls
Tècnic/a superior en Estampacions i tintatges artístics
Tècnic/a superior en Estilisme d'indumentària
Tècnic/a superior en Gràfica publicitària
Tècnic/a superior en Gravat i tècniques d'estampació
Tècnic/a superior en Il·lustració
Tècnic/a superior en Joieria artística
Tècnic/a superior en Mobiliari
Tècnic/a superior en Modelisme industrial
Tècnic/a superior en Mosaics
Tècnic/a superior en Projectes i direcció d’obres de decoració

Eixample Clínic  
C. Villarroel, 170 I T 932279961 
drodri@clinic.ub.es  
www.onmedic.net/eixampleclinic

Tècnic/a en Cures auxiliars d’infermeria  
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic

Escola d'aprenents SEAT  
Pg. Zona Franca, 53-55  
T 934028803  
escola.aprenents@seat.es 
a8032427@xtec.cat

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària  
i conducció de línies
Tècnic/a en Mecanització

Escola Pia de Sarrià-Calassanç  
C. Immaculada, 25-35  
T 932120908  
infoeps@escolapia.net  
www.sarria.escolapia.net

Tècnic/a en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives

Escola Pia Sant Antoni  
Rda. Sant Pau, 72 I T 934410605 
santantoni@escolapia.net  
www.santantoni.escolapia.net

Tècnic/a en Gestió administrativa



cENTrE oFErTA DE ForMAciÓ ProFESSioNAL A BArcELoNA 

Escola Professional Salesiana  
Pg. Sant Joan Bosco, 42  
T 932031100

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Tècnic/a en Fabricació industrial de fusteria i moble
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Impressió en arts gràfiques
Tècnic/a en Mecanització
Tècnic/a en Preimpressió en arts gràfiques
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament de productes electrònics
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes mecànics
Tècnic/a superior en Disseny i producció editorial
Tècnic/a superior en Producció per mecanització
Tècnic/a superior en Sistemes de regulació i control automàtics
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Escola Tècnica Professional del Clot  
C. València, 680 I T 933516011

Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Mecanització
Tècnic/a en Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització 
i producció de calor
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Audiologia protèsica
Tècnic/a superior en Automoció
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament de productes electrònics
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes d’instal·lacions 
tèrmiques i de fluids
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes mecànics
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes urbanístics i 
operacions topogràfiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Tècnic/a superior en Producció per mecanització
Tècnic/a superior en Realització i plans d'obres
Tècnic/a superior en Sistemes de regulació i control automàtics
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

Escola Tècnica Professional Xavier 
Av. Francesc Cambó, 12  
T 933191700

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Animació turística
Tècnic/a superior en Dietètica
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Secretariat
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

Escuela de FP Oscus  
C. Violant d'Hongria, 39-49  
T 933390544

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Laboratori d'imatge
Tècnic/a en Perruqueria
Tècnic/a superior en Documentació sanitària

ESEPP Samper  
C. Diputació, 292, baixos  
T 934121574  
esepp@esepp.com I www.espp.com

Tècnic/a en Estètica personal decorativa
Tècnic/a en Perruqueria
Tècnic/a superior en Estètica
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Euroaula  
C. Aragó, 208-210 I T 934510306 
info@euroaula.com  
www.euroaula.com

Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques

Francesc Pejoan  
C. Rosselló, 303 I T 932074261 
www.escolapejoan.com

Tècnic/a superior en Higiene bucodental
Tècnic/a superior en Pròtesis dentals

Fundació de Restauració  
i Hostalatge  
Pg. del Taulat, 243 I T 934532903 
escola@ferhb.com I www.ferhb.com

Tècnic/a en Cuina i gastronomia
Tècnic/a de Serveis en restauració
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Restauració

Fundació Emi  
C. Torrent de les Flors, 68  
T 932859400 I emi@fundemi.com  
www.fundemi.com

Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting

Granja-Escola Sinaí  
C. Indústria, 137-141  
T 934557771 I info@escolasinai.com 
www.escolasinai.com

Tècnic/a en Cuina i gastronomia
Tècnic/a de Serveis en restauració

IES Ausiàs March 
Av. d'Esplugues, 38  
T 932033332

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics

IES Consell de Cent  
C. Carrera, 25 I T 934424048

Tècnic/a superior en Interpretació de la llengua de signes

IES Escola d’Hoteleria i  
Turisme de Barcelona  
C. Pintor Alsamora, 3-5  
T 934080018

Tècnic/a en Cuina i gastronomia
Tècnic/a en Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria
Tècnic/a de Serveis en restauració
Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Animació turística
Tècnic/a superior en Indústria alimentària
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques
Tècnic/a superior en Restauració

IES Escola del Treball  
C. Comte d'Urgell, 187  
T 934309200

Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Tècnic/a en Fabricació industrial de fusteria i moble
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Laboratori
Tècnic/a en Mecanització
Tècnic/a en Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred,  
climatització i producció de calor
Tècnic/a en Preimpressió en arts gràfiques
Tècnic/a en Soldadura i caldereria
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en Construccions metàl·liques
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament de productes electrònics
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes d'instal·lacions  
tèrmiques i de fluids
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes mecànics
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes urbanístics  
i operacions topogràfiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Tècnic/a superior en Disseny i producció editorial
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Tècnic/a superior en Fabricació de productes farmacèutics i afins
Tècnic/a superior en Instal·lacions electrotècniques
Tècnic/a superior en Prevenció de riscos professionals
Tècnic/a superior en Producció en indústries d'arts gràfiques
Tècnic/a superior en Producció per mecanització
Tècnic/a superior en Realització i plans d'obres
Tècnic/a superior en Secretariat
Tècnic/a superior en Sistemes de regulació i control automàtics
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

IES Flos i Calcat  
Av. Rio de Janeiro, 92  
T 933542961

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a superior en Documentació sanitària

IES Jaume Balmes  
C. Pau Claris, 121 I T 934870301

Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

IES Joan Brossa 
Av. Mare de Déu de Montserrat,  
78-84 I T 934335180

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Gestió del transport
Tècnic/a superior en Òptica d'ullera

IES Joan d'Àustria  
C. Selva de Mar, 211  
T 933073402

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

IES La Guineueta 
C. Artesania, 53-55  
T 933593404

Tècnic/a en Carrosseria
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Emergències sanitàries
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Anatomia patològica i citologia
Tècnic/a superior en Automoció
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Dietètica
Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a superior en Salut ambiental
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

IES Mare de Déu de la Mercè  
C. Motors, 122-130  
T 932232566

Tècnic/a en Carrosseria
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Laboratori d'imatge
Tècnic/a en Mecanització
Tècnic/a en Soldadura i caldereria
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en Automoció
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes mecànics
Tècnic/a superior en Imatge
Tècnic/a superior en Prevenció de riscos professionals
Tècnic/a superior en Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en Realització d'audiovisuals i espectacles
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Tècnic/a superior en So
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

�
0

 / �
1



cENTrE oFErTA DE ForMAciÓ ProFESSioNAL A BArcELoNA 

IES Milà i Fontanals  
Pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n  
T 934417958

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

IES Miquel Tarradell  
C. dels Àngels, 1 bis  
T 934412380

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social

IES Obert de Catalunya  
C. Sardenya, 420  
T 933476100

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Prevenció de riscos professionals
Tècnic/a superior en Secretariat

IES Poblenou  
C. Doctor Josep Trueta, 206  
T 932253792

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Secretariat

IES Rambla Prim  
C. Cristòbal de Moura, 223  
T 933079960

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària  
i conducció de línies
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Instal·lacions electrotècniques
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

IES Salvador Seguí  
C. Santander, 7-9  
T 933142041

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Caracterització
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Estètica personal decorativa
Tècnic/a en Perruqueria
Tècnic/a superior en Animació sociocultural
Tècnic/a superior en Assessoria d'imatge personal
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Estètica
Tècnic/a superior en Higiene bucodental
Tècnic/a superior en Integració social
Tècnic/a superior en Pròtesis dentals

IES Vall d'Hebron  
Pg. de la Vall d'Hebron, 93-95  
T 932125004

Tècnic/a en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Estètica personal decorativa
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Perruqueria
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en Instal·lacions electrotècniques
Tècnic/a superior en Secretariat
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior
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IESM Anna Gironella de Mundet  
Pg. Vall d'Hebron, s/n  
T 934280292

Tècnic/a en Confecció i moda
Tècnic/a en Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària  
i conducció de línies
Tècnic/a en Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred,  
climatització i producció de calor
Tècnic/a superior en Manteniment d'equips industrials
Tècnic/a superior en Patronatge i moda
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

IESM Bonanova  
C. Sant Joan de la Salle, 42  
T 932540497

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a superior en Anatomia patològica i citologia
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a superior en Radioteràpia

IESM Ferran Tallada  
C. Gran Vista, 54 I T 933577614

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a superior en Animació sociocultural
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social

IESM Josep Serrat i Bonastre  
C. Marquès de Santa Anna, 4  
T 932174142

Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a superior en Desenvolupament de projectes urbanístics  
i operacions topogràfiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament i aplicació de projectes  
de construcció
Tècnic/a superior en Instal·lacions electrotècniques
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

IESM Lluïsa Cura  
Rda. Sant Antoni, 19  
T 933255197

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Gestió del transport
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques
Tècnic/a superior en Secretariat
Tècnic/a superior en Serveis al consumidor
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

IESM Mitjans Audiovisuals (EMAV) 
Via Laietana, 48-A I T 933150356

Tècnic/a superior en Imatge
Tècnic/a superior en Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en Realització d'audiovisuals i espectacles
Tècnic/a superior en So

IESM Narcís Monturiol  
Pg. Salvat Papasseit, s/n  
T 933107226

Tècnic/a en Laboratori
Tècnic/a en Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Tècnic/a en Planta química
Tècnic/a superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Tècnic/a superior en Fabricació de productes farmacèutics i afins
Tècni/a superior en Química industrial
Tècnic/a superior en Química ambiental
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior
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IESM Rubió i Tudurí  
Av. del Marqués de Comillas, 36  
T 934243707

Tècnic/a en Jardineria
Tècnic/a superior en Gestió i organització de recursos naturals  
i paisatgístics

Institució Cultural del C.I.C.  
Via Augusta, 205 I T 932001133 
iccic@iccic.edu I www.iccic.edu

Tècnic/a en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Ites-Ciape  
C. Bailèn, 34-36 I T 932328993 
info@ites.es I www.ites.es

Tècnic/a en Laboratori d'imatge
Tècnic/a superior en Imatge
Tècnic/a superior en Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en Realització d'audiovisuals i espectacles

Joan Pelegrí  
C. Consell de Cent, 14  
T 934316200

Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics

Josep Pons  
C. Loreto, 42 I T 933210110  
info@joseppons.com  
www.joseppons.com

Tècnic/a en Estètica personal decorativa
Tècnic/a en Perruqueria
Tècnic/a superior en Assessoria d'imatge personal

La Salle Barceloneta  
C. Balboa, 18-20 I T 933195475

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa

La Salle Gràcia  
Pl. del Nord, 14 I T 932922118 
a8007032@xtec.cat  
www.lasallegracia.org

Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Desenvolupament i aplicació de projectes de 
construcció
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics

L'Esperança  
C. Quito, 25-37 I T 933457745

Tècnic/a en Gestió administrativa 

López Vicuña  
C. Consell de Cent, 395-397  
T 934876594

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Llúria  
C. Roger de Llúria, 95  
T 932155852

Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Comerç internacional
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques

Mediterrani  
C. Rocafort, 104 I T 934269822 
mediterrani@mediterrani.com  
www.mediterrani.com

Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Gestió d'allotjament turístic
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques

Miquel Griñó  
C. Tamarit, 151 I T 934266609

Tècnic/a en Perruqueria
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Molina  
C. Lorena, 65-71 I T 933533810

Tècnic/a en Gestió administrativa

Monlau  
C. Monlau, 8-10 I T 933408204

Tècnic/a en Carrosseria
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a en Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària  
i conducció de línies
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Automoció
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Palcam  
C. Rosalía de Castro, 30-34  
T 934359749

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Ramon y Cajal  
C. Rosselló, 303 planta baixa  
T 932070680  
info@ramonycajal.com  
www.ramonycajal.com

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a superior en Dietètica
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Higiene bucodental
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a superior en Ortesis i pròtesis
Tècnic/a superior en Pròtesis dentals

Roca  
Av. Meridiana, 263  
T 932430770

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Electromecànica de vehicles
Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Agències de viatges
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Documentació sanitària
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior 

Roger de Llúria  
C. Mare de Déu del Coll, 40  
T 932171046  
info@rogerdelauria.com  
www.rogerdelauria.com

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a superior en Dietètica
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a superior en Laboratori de diagnòstic clínic

Sagrat Cor-Sarrià  
C. Sagrat Cor, 25 I T 932030200

Tècnic/a en Atenció sociosanitària
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Educació infantil
Tècnic/a superior en Integració social
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Sant Antoni M. Claret  
C. Sant Antoni M. Claret,  
357-371 I T 933497566  
escolasamclaret@xtec.net

Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a superior en Radioteràpia
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Sant Francesc  
C. Taquígraf Serra, 7  
T 933218377

Tècnic/a en Comerç
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Sant Ignasi 
C. Carrasco i Formiguera, 32  
T 936023000

Tècnic/a en Cuina i gastronomia
Tècnic/a de Serveis en restauració
Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Imatge
Tècnic/a superior en Informació i comercialització turístiques
Tècnic/a superior en Integració social
Tècnic/a superior en Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en Realització d'audiovisuals i espectacles
Tècnic/a superior en Restauració

Santa Maria dels Apòstols  
C. Pere IV, 562 / Rbla. Prim,  
146-152 I T 933149011

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria

Santapau-Pifma  
C. Alella, 51 I T 934080126

Tècnic/a en Equips electrònics de consum
Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automatitzades
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Santíssima Trinitat  
Ctra. d'Esplugues, 62-70  
T 932046312

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració i finances

Solc Nou  
Av. Hospital Militar, 165  
T 934173311

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria
Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia
Tècnic/a superior en Educació infantil

Speh-Tres Torres  
C. Escoles Pies, 51 I T 932110612 
speh@speh.es I www.speh.es

Tècnic/a superior en Administració i finances

Stucom 
C. Pelai, 8 I T 933015696

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
Tècnic/a en Gestió administrativa
Tècnic/a superior en Administració de sistemes informàtics
Tècnic/a superior en Administració i finances
Tècnic/a superior en Gestió comercial i màrqueting
Tècnic/a superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics
Curs preparatori per a les proves d'accés de grau superior

Thuya  
C. Sant Gervasi de Cassoles, 68  
T 932127412 I info@thuya.com  
www.thuya.com

Tècnic/a en Caracterització
Tècnic/a en Estètica personal decorativa
Tècnic/a en Perruqueria

Ubaeseae C. Comte Borrell, 21-33  
T 934439315  
ubaeseae@ubaeseae.es  
www.ubaeseae.com

Tècnic/a superior en Animació d'activitats físiques i esportives



Curs preparatori  
per a les proves d’accés  
de grau superior
PoTS ForMAr-TE EN ELS cENTrES

Bemen 3 C. Sant Ferran, 19-25 I T 933571258
Centre d'Estudis Politècnics Pl. Urquinaona, 10 I T 933020224
CEYR-Villarroel C. Villarroel, 5 i 7 I T 934233086
CFTE Escola Pia de Catalunya C. Immaculada, 25-35 I T 932120908 
Disced C. Sant Pere d’Abanto, 4-6 I T 934329988
Escola Professional Salesiana Pg. Sant Joan Bosco, 42 I T 932031100
Escola Tècnica Professional del Clot C. València, 680 I T 933516011
Escola Tècnica Professional Xavier Av. Francesc Cambó, 12 I T 933191700
IES Escola del Treball C. Comte d'Urgell, 187 I T 934309200
IES La Guineueta C. Artesania, 53-55 I T 933593404
IES Mare de Déu de la Mercè C. Motors, 122-130 I T 932232566
IESM Anna Gironella de Mundet Pg. Vall d'Hebron, s/n I T 934280292
IESM Josep Serrat i Bonastre C. Marquès de Santa Anna, 4 I T 932174142
IESM Lluïsa Cura Rda. Sant Antoni, 19 I T 933255197
IESM Narcís Monturiol Pg. Salvat Papasseit, s/n I T 933107226
IES Rambla Prim C. Cristòbal de Moura, 223 I T 933079960
IES Vall d'Hebron Pg. de la Vall d'Hebron, 93-95 I T 932115116
Institució Cultural del C.I.C. Via Augusta, 205 I T 932001133
López Vicuña C. Consell de Cent, 395-397 I T 934876594
Llúria C. Roger de Llúria, 95 I T 932155852
Miquel Griño C. Tamarit, 151 I T 934266609
Monlau C. Monlau, 8-10 I T 933408204
Palcam C. Rosalia de Castro, 30-34 I T 934359749
Roca Av. Meridiana, 263 I T 932430770
Sagrat Cor-Sarrià C. Sagrat Cor, 25 I T 932030200
Sant Francesc C. Taquígraf Serra, 7 I T 933218377
Santapau-Pifma C. Alella, 51 I T 934080126
Stucom C. Pelai, 8 I T 933015696
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 PER a MÉS INFORMaCIÓ 

Oficina d'Informació Escolar del Consorci 
d'Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6
Telèfon 93 551 10 00

Institut d'Educació  
de l'ajuntament de Barcelona
Pl. Espanya, 5
Telèfon 93 402 36 63
 
Oficines d'atenció al Ciutadà (OaC)  
de l'ajuntament de Barcelona
OAC de Ciutat Vella: C. Ramelleres, 17
OAC de l'Eixample: C. Aragó, 311
OAC de Sants-Montjuïc: C. Creu Coberta, 104
OAC de les Corts: Pl. Comas, 18
OAC de Sarrià-Sant Gervasi: C. Anglí, 31
OAC de Gràcia: C. Francisco Giner, 46
OAC d'Horta-Guinardó: Rda. Guinardó, 49
OAC de Nou Barris: Dr. Pi i Molist, 133
OAC de Sant Andreu: Pl. Orfila, 1
OAC de Sant Martí: Pl. Valentí Almirall, 1
OAC de Sant Miquel: Pl. Sant Miquel, 4

Telèfon 010
(Preu de la trucada: 0,55 euros + IVA/3 minuts)

www.edubcn.cat
www.bcn.cat/educacio
www.fundaciobcnfp.cat
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Fundació BCN Formació Professional
Pg. de Gràcia, 2, 2n. 1-A
08007 Barcelona
Telèfon 93 342 94 11
fundaciofp@bcn.cat

Consorci d’Educació de Barcelona 
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 551 10 00
secretaria.ceb@gencat.net




