
FO
R

M
A

C
IÓ

 P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
L 

A
 B

A
R

C
E

LO
N

A
. 
G

U
IA

 D
’I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
 I

 R
E

C
U

R
S

O
S

 2
0

1
0

/1
1

Fundació BCN Formació Professional
Pg. de Gràcia, 2, 2n. 1-A
08007 Barcelona
Telèfon 93 342 94 11
fundaciofp@bcn.cat
www.fundaciobcnfp.cat

Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 551 10 00
secretaria.ceb@gencat.net
www.edubcn.cat

L’edició dels continguts 
d’aquesta guia es va tancar 

al febrer del 2010.

Atesa l’aplicació de la LOE i la revisió 
i actualització del catàleg de títols 
de formació professional, aquesta 

informació pot estar subjecta a canvis. 
Si voleu consultar la informació més 

actualitzada, visiteu  

www.gencat.cat/educacio www.gencat.cat/educacio 

PEP (44 anys):
«Gràcies a 
l’FP estic gaudint 
d’una segona vida»

SARA (16 anys):
«Volia una formació més 
concreta, que em preparés 
per al món del treball»

NÚRIA (51 anys):
«Avui som una parella 
formada per un jubilat 
i una estudiant d’FP»
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Aquesta Guia de la formació 
professional presenta tota l’oferta 
formativa d’ensenyaments generals, 
artístics i d’esports que tens al teu 
abast a Barcelona. T’informarà i 
t’orientarà sobre quin tipus de cicle 
formatiu et pot interessar sigui 
quina sigui la teva situació: 
estudiant, treballador o aturat.

La guia s’adreça als joves que heu 
acabat l’ESO i que voleu continuar 
estudis postobligatoris, als joves 
que no teniu el graduat però que 
esteu interessats a reprendre els 
estudis, a les persones que us 
trobeu a l’atur i que busqueu una 
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opció formativa intensa que us 
permeti situar-vos de nou en el 
mercat de treball d’una manera 
ràpida, o bé a les persones que 
esteu en actiu i que voleu cursar 
algun cicle per requalificar-vos, 
reorientar el vostre futur i, 
en definitiva, situar-vos en una 
millor posició professional. 

En aquesta guia pots trobar la 
fórmula que busques per al teu 
futur immediat. Com bé saps, com 
més formació, menys atur. Aquesta 
evidència, que s’ha anat 
desdibuixant durant els anys de 
bonança econòmica, torna a ressorgir 



amb força amb motiu de l’actual 
crisi econòmica. Les distàncies 
entre les persones que tenen 
qualificació tècnica i les que amb 
prou feines han cursat l’educació 
obligatòria són cada vegada més 
grans. El missatge que ens donen 
els experts és que als teixits 
industrial i productiu del nostre país 
els falten tècnics de Formació 
Professional i que la formació serà 
un factor clau a l’hora de buscar 
feina. De la capacitat d’incrementar 
el nombre de tècnics qualificats i 
preparats en depenen l’evolució i la 
competitivitat de l’economia de la 
ciutat i del nostre mercat de treball. 

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona

Barcelona ha fet tradicionalment 
–i està fent– una aposta important 
per la Formació Professional. 
Els centres d’FP de Barcelona, 
gestionats conjuntament pel 
Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona en 
el si del Consorci d’Educació de 
Barcelona, estan dotats d’una 
gran qualitat i els graduats que en 
surten presenten unes bones taxes 
d’inserció laboral. La matrícula 
en FP ha evolucionat i s’ha 
incrementat d’una manera 
espectacular en els darrers cursos 
i això és un bon símptoma. 
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Demostra que tots creiem 
i apostem per la formació com 
a via per qualificar-nos i per 
enfortir-nos personalment i 
professionalment. I això significa 
un Futur Prometedor per a tots 
i totes. 

Les prop de 600 opcions que 
trobaràs en aquesta guia són la 
millor prova que estudiar Formació 
Professional vol dir estudiar per 
millorar el teu futur.
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El llenguatge 
de la nova FP

L’FP s’ha actualitzat i té 
novetats importants per oferir-te. 
La Llei de les qualificacions 
i de la formació professional 
(2002) ordena un sistema 
integral de la formació 
professional, les qualificacions 
i l’acreditació, per tal de fer que 
el sistema sigui més flexible 
i s’adapti tant a les demandes 
de la societat i de les empreses 
com de les persones.

El que fa possible que l’FP 
s’adapti a les teves necessitats 
és l’estructura dels 
ensenyaments: el llenguatge 
de la nova FP.

QP Les qualificacions 
professionals són el referent en 
el món laboral i contenen les 
competències necessàries per 

poder portar a terme activitats 
i tasques en un lloc de treball. 
Et donen informació sobre el que 
has de saber fer, amb quin grau 
de responsabilitat i eficàcia, i 
amb quins materials, recursos, 
etc., per poder ocupar un lloc 
de treball. Aquestes competències 
es poden adquirir mitjançant 
formació o bé a través de 
l’experiència laboral. Totes les 
qualificacions professionals 
existents a casa nostra les pots 
trobar agrupades al Catàleg 
de qualificacions professionals.1

Les qualificacions professionals 
s’estructuren en:

•  Unitats de competència UC 
(el que has de poder fer al lloc 
de treball) 

•  i mòduls formatius MF 
(com ho pots aprendre). 
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La nova FP

Ens trobem en un moment en 
què cal formar-se i actualitzar 
els coneixements.

Ara més que mai necessites 
conèixer totes les opcions que 
tens al teu abast. No importa 
quina edat tens ni quina és 
la teva situació: jove estudiant, 
adult que es troba a l’atur 
o té ganes de requalificar-se 
o reorientar-se... De segur que 
trobaràs allò que més t’interessa 
perquè l’FP és un sistema 
flexible al qual pots accedir 
al llarg de tota la teva vida. 

1. Catàleg de qualificacions professionals 
a http://gencat.net/icqp
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Els títols d’FP, estructurats en 
cicles de grau mitjà i grau 
superior, també estan formats 
per unitats de competència UC 
i mòduls formatius MF. 

És per això que pots accedir 
a l’oferta d’FP des de qualsevol 
situació o posició, perquè tots 
els ensenyaments estan 
organitzats de la mateixa 
manera i són harmonitzables 
entre si.

El sistema integral de la 
formació professional actual 
fa que tant les unitats de 
competència com els mòduls 
formatius siguin els mateixos 
per a tota l’FP: l’FP reglada 
(del sistema educatiu) i 
l’FP per a l’ocupació (dirigida 
a persones en atur i a 
treballadors en actiu). Així 
doncs, els dos sistemes parlen 
el mateix llenguatge i estan 
estructurats a partir de les 
mateixes unitats. Per tant, 
és més fàcil passar d’un 
sistema a l’altre i rendibilitzar 
allò que s’aprèn en qualsevol 
tipus d’FP per tal d’obtenir 
un títol d’FP o un certificat 
de professionalitat. 

Imagina’t, doncs, que un 
moment determinat de la teva 
vida professional estàs 
treballant i que, fins i tot, t’has 
anat formant al llarg dels anys 
a través de diferents cursos i 
cursets aïllats, però no tens 
cap títol reglat i això és 
justament el que necessites per 
requalificar-te, accedir a un 
nou lloc de treball de més 
responsabilitat, etc. Amb la 
nova FP, ara tens l’oportunitat 
de REqualificar-te, és a dir: 
validar la teva experiència 
laboral i la teva formació 
anterior i veure quins mòduls 
formatius necessites completar 
per poder obtenir un títol d’FP.

•  Tècnic/a en Gestió 
Administrativa 

•  Tècnic/a superior en Sistemes 
Informàtics a la Xarxa

•  Tècnic/a superior en 
Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma

•  Tècnic/a en Instal·lacions 
de Producció de Calor

•  Tècnic/a en Instal·lacions 
Frigorífiques i de 
Climatització

•  Tècnic/a en Electromecànica 
de Vehicles Automòbils

•  Tècnic/a superior en Disseny 
de Fabricació Mecànica

•  Tècnic/a en Instal·lacions 
de Telecomunicacions

•  Tècnic/a superior en 
Programació de la Producció 
en Fabricació Mecànica

Noves professions 
i nous títols 
L’FP es posa al dia

Aquest curs 2010-2011 la 
formació professional és plena 
de novetats, nous títols, títols 
actualitzats, nous continguts 
i noves competències 
professionals. L’actualització 
d’algun dels cicles formatius crea 
noves oportunitats per descobrir 
o reenfocar la teva professió, 
d’acord amb la demanda actual 
del mercat de treball. 

Aquests són alguns 
dels nous títols 
•  Tècnic/a superior en Indústria 

Alimentària

•  Tècnic/a superior en 
Agències de Viatges i Gestió 
d’Esdeveniments

•  Tècnic/a en Elaboració de 
Productes Alimentaris

•  Tècnic/a superior en Guia, 
Informació i Assistència 
Turística

I molts més que trobaràs a:  
http://www.fundaciobcnfp.cat
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Cooom ffuuunnccciiiooonnnaaa aquuueeeesssstaaaa ggguuuiiaaa

Tècnic/a superior en 
Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives 

Què aprendràs? 
A ensenyar i dinamitzar jocs, activi-
tats físiques i esportives recreatives 
individuals, d’equip i amb imple-
ments, i activitats de condicionament 
físic bàsic, adaptant-les a les caracte-
rístiques de l’entorn i dels partici-
pants, aconseguint la satisfacció de 
l’usuari i un nivell competitiu de qua-
litat en els límits previstos de cost. 

Què estudiaràs? 
Jocs i activitats físiques recreatives 
per a animació. Activitats fisicoespor-
tives individuals. Activitats fisicoes-
portives d’equip. Activitats 
fisicoesportives amb aparells. Fona-
ments biològics i bases del condicio-
nament físic. Organització i gestió 
d’una petita empresa d’activitats de 
temps lliure i socioeducatives. Pri-
mers auxilis. Salvament aquàtic. Ani-
mació i dinàmica de grups. 
Metodologia didàctica de les activitats 
fisicoesportives. Activitats físiques per 
a persones amb discapacitat. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Promotor/a, animador/a o monitor/a 
d’activitats fisicoesportives. 
Coordinador/a d’activitats poliesporti-
ves. Socorrista.

On treballaràs? 
Empreses de serveis esportius, clubs 

Tècnic/a en
Conducció d’Activitats 
Físiques i Esportives
en el Medi Natural 

Què aprendràs? 
A conduir clients en condicions de 
seguretat per senders o zones de 
muntanya a peu, amb bicicleta o a 
cavall, amb plena satisfacció dels 
usuaris, un bon nivell de qualitat i 
dins dels límits previstos de cost 
econòmic.

Què estudiaràs? 
El medi natural. Conducció de grups i 
activitats en el medi natural. Seguretat 
i supervivència a la muntanya. Conduc-
ció de grups amb bicicleta. Conducció 
de grups a cavall i atencions equines 
bàsiques. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. 
Fonaments de l’activitat física. Primers 
auxilis. Activitats físiques per a perso-
nes amb discapacitat. Dinàmica de 
grups. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Guia de turisme eqüestre. Guia d’itine
raris en bicicleta. Acompanyador/a de 
muntanya. Coordinador/a d’activitats 
de conducció i guiatge a la natura.

On treballaràs? 
Empreses d’esports d’aventura, 
empreses turístiques (hotels, càm
pings, albergs, cases de colònies), 
agències de viatges, etc. 

Es pot estudiar a:
64
16 CEYR-Villarroel
28
65
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Es pot estudiar a:
46 Institut Escola del Treball
55 Institut Mare de Déu de la 

Mercè
64 Institut Vall d’Hebron
84 Sant Ignasi
28 Escola Pia de Sarrià-Calassanç
65 Institució Cultural del C.I.C.
92 Ubae Centre de Formació

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

17,02%
Estic treballant

4,26%
Estic buscant  
feina

37,23%
Estudio

i treballo
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L’oferta pública i concertada de cicles formatius  
a la ciutat de Barcelona: més de 200 opcions   
al teu abast agrupades en famílies professionals   
i tots els centres on s’imparteixen.
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 (2 CF)
T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural  16 28 64 65 22

TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives 28 46 55 64 65 84 92 22

(3 CF)
T Gestió Administrativa  01 06 12 14 29 30 33 34 39 46 49 53 54 59 60 61 64 69 71

72 75 76 77 79 81 83 85 86 87 90
24
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A l’índex de centres (pàgina 87) trobareu les dades de cada centre.

T Titulació de grau mitjà (tècnic/a) 000 CentreTS Titulació de grau superior (tècnic/a superior)

53 54 59 60 61 64 67 70 77 79 24

87

01 ADEIP (privat)
C. Provenza. 104 bajos I T 934199502 

T Gestio Administrativa
TS Informacio i Comercialitzacio Turistica

02 (concertat)
C. Fontanella, 19 I T 933189335
www.afcentredestudis.es I info@afcentredestudis.es

TS Administració i Finances
TS Comerç Internacional
TS Gestió Comercial i Màrqueting

03 (privat)
C. Casp, 130 I T 932319412 
www.esven.org I fundacio@coacb.com

TS Gestió Comercial i Màrqueting

04 (concertat)
C. Aragó, 135 I T 933233523
www.ceir-arco.org I arco@ceir-arco.org

T Equips Electrònics de Consum 
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
TS Educació Infantil
TS Integració Social
TS Instal·lacions Electrotècniques

05 (privat)
Pg. de Gràcia, 114 pral. I T 934160000 
www.eatm.com I info@eatm.com

TS Assessoria d’Imatge Personal

06 (concertat)
C. Sant Ferran, 19-25 I T 933571258
www.bemen3.com I bemen3@bemen3.com

T Atenció Sociosanitària
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Educació Infantil
TS Integració Social
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

07 (privat)
Via Augusta, 205 I T 932001133 
iccic@iccic.edu I www.iccic.edu

T Autoedició
TS Gràfica Publicitària
TS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

08
(privat)

C. Casp, 124 I T 932470205 
escola@escolaartfloral.org  I www.escolaartfloral.org

T Floristeria
TS Art Floral
TS Elements de Jardí

09 (privat)
C. Guillem Tell, 47 I T 932372740
fdmoda@fdmoda.com I www.fdmoda.com

TS Estilisme d’Indumentària

10 (privat)
C. Deu i Mata,18 I T 934195484
groc@groc.cat I www.groc.cat

T Autoedició
TS Ceràmica Artística
TS Fotografia Artística
TS Gràfica Publicitària
TS Il·lustració

11 (concertat)
C. Jovellanos, 6 I T 933182092
www.cedesca.com I cedesca@grupcedesca.com

T Atenció Sociosanitària
T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Dietètica
TS Documentació Sanitària
TS Integració Social

12 (concertat) T Comerç
Pl. Urquinaona, 10 I T 933020224 T Gestió Administrativa
www.cepnet.net I cep@cepnet.net TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

TS Administració i Finances
TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Secretariat
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

Centres:
Foormmmamaaccióó pproofeeessssisioionnnaalalal a a BarBarccceellloonnanaa

Certificat T Titulació de grau mitjà (tècnic/a) TS Titulació de grau superior (tècnic/a superior) 00 Centre

A l’apartat 
“Oferta formativa” 
trobaràs tots els 
cicles formatius 
per famílies i en 
ordre alfabètic.

Hores lectives 
i nombre de 
cursos acadèmics.

Blau fosc: 
titulació de 
tècnic/a.

Blau clar: 
titulació de 
tècnic/a superior.

Número identificatiu 
per trobar ràpidament 
tota la informació del 

centre a l’apartat 
“Índex”, al final 
d’aquesta guia.

Números dels 
centres on pots 
estudiar cada cicle.

Centres numerats 
i per ordre alfabètic.

Gràfic d’inserció 
laboral per famílies 
professionals. 
Trobaràs les dades 
per cicles formatius a: 
www.fundaciobcnfp.cat

64 Instit
16 CEYR
28 Esco
65 Instit

s 32 46 52

es de Constr

12
Pl. U
www
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Els títols de formació 
professional s’ordenen 
en famílies professionals 
i s’organitzen en cicles 
formatius de grau 
mitjà i cicles formatius 
de grau superior. 

Es pot accedir a l’FP a través 
de moltes vies: 

•  Amb estudis previs.
•  Sense una titulació específica.
•  Si estàs a l’atur o treballant 

i vols millorar la teva 
qualificació professional.

L’accés, per tant, és molt flexible i 
s’adapta a moltes situacions i molt 
variades. De ben segur que hi 
trobaràs la teva...
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Accés a través de la Formació per a l’Ocupació

BATXILLERAT

TREBALL

UNIVERSITAT

ESO

Prova
d’accés a 

grau superior

FP - GRAU 
MITJÀ

Prova
d’accés a 
grau mitjà

PQPI

Diverses vies, una mateixa finalitat: treballar

Si no tens el graduat en ESO

FP - GRAU 
SUPERIOR
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Ensenyaments 
específics
Cicles de grau mitjà
Un cicle formatiu de grau mitjà és 
una formació específica de tècnic 
en un sector professional, que 
dota d'un perfil tècnic amb nivell 
d’autonomia propi sota la 
supervisió d’un responsable 
superior. La titulació que s’obté 
correspon a una qualificació de 
nivell 2. 

Pots accedir als estudis d’un 
cicle de grau mitjà:

•  Amb el títol de graduat en 
ensenyament secundari (ESO).

•  Amb el primer cicle 
d’ensenyament secundari 
experimental superat (14-16).

•  Amb el títol de tècnic auxiliar 
(FP1) o equivalent.

•  Amb un mòdul professional 2 
experimental superat.

•  Amb el títol de batxillerat 
unificat polivalent (BUP) 
o equivalent.

•  Amb el títol de tècnic que 
confereix haver cursat un cicle 
de grau mitjà amb anterioritat.

I també, sense cap d’aquestes 
titulacions o estudis:

•  Opció 1:
superant la prova d’accés 
anual,2 en la qual podràs 
participar si tens com a 
mínim 17 anys o els fas dins 
del mateix any natural.

•  Opció 2:
si acredites haver cursat o 
estar cursant un programa 
de qualificació professional 
inicial (PQPI), un curs de 
formació ocupacional o un 
curs de preparació de la 
mateixa prova d’accés.

Cicles de grau superior
Un cicle formatiu de grau 
superior és una formació 
específica de tècnic superior 
en un sector professional, que 
dota d'un perfil de tècnic 
superior amb nivell 
d’autonomia i responsabilitat 
elevats, i que possibilita la 
conducció d’equips de treball. 
La titulació que s’obté 
correspon a una qualificació 
de nivell 3. 

Pots accedir als estudis d’un 
cicle de grau superior:

•  Amb el títol de batxillerat o 
equivalent.

•  Amb un mòdul professional 
3 superat.

•  Amb el títol d’FP2 
o equivalent.

•  Amb el títol de tècnic 
superior que confereix haver 
superat un altre cicle 
formatiu de grau superior 
amb anterioritat.

I també, sense cap d’aquestes 
titulacions o estudis:

•  Superant la prova d’accés 
anual,3 en la qual podràs 
participar si tens com a 
mínim 19 anys o els fas dins 
el mateix any natural. 

Ensenyaments 
d’esports
Per accedir als cicles 
formatius de grau mitjà 
cal tenir:

•  El títol de graduat 
o graduada en educació 
secundària. 

•  Superar la prova específica 
d’accés. 

Les persones que no tenen 
la titulació esmentada poden 
accedir als cicles si superen 
la prova general d’accés. 

Per accedir als ensenyaments 
superiors cal tenir: 

•  El títol de grau mitjà de la 
mateixa modalitat. 

•  Complir un d’aquests dos 
requisits: superar la prova 
d’accés a grau superior 
o tenir el batxillerat.

Trobaràs tota la informació a: 
http://www.fundaciobcnfp.cat

Ensenyaments 
artístics
Els ensenyaments artístics 
comprenen:

•  Els cicles formatius 
de grau mitjà i grau 
superior d'arts plàstiques 
i disseny.

•  Els ensenyaments 
professionals i superiors 
de música.

•  Els ensenyaments 
professionals i superiors 
de dansa.

•  Els ensenyaments superiors 
de disseny.

•  Els ensenyaments superiors 
de conservació i restauració 
de béns culturals. 

•  Els ensenyaments superiors 
d'art dramàtic (teatre).

I tenen uns REQUISITS
D’ACCÉS particulars en 
funció del cicle. 

Trobaràs tota la informació a: 
http://www.fundaciobcnfp.cat

3. Més informació sobre la prova d’accés 
a cicles formatius de grau superior a: 
http://www.xtec.cat/fp/

2. Més informació sobre la prova d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà a: 
http://www.xtec.cat/fp/
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PQPI (si no tens 
el graduat en ESO) 
Si no pots obtenir el graduat en 
ESO i tens 16 anys, pots 
accedir a un programa de 
qualificació professional inicial 
(PQPI).

Els PQPI proporcionen una 
formació bàsica i professional 
que facilita la incorporació al 
món laboral o preparen per 
poder continuar estudiant un 
cicle de grau mitjà un cop 
has superat la prova d’accés, 
o bé una formació de tipus 

complementari que t’ajudarà a 
obtenir el títol de graduat en 
ESO. 

S’organitzen en tres mòduls:

Mòdul A, de formació 
professional específica. 
T’ajudarà a millorar les teves 
competències d’un perfil 
professional concret corresponent 
a una qualificació professional de 
nivell 1 reconeguda en el Catàleg 
de qualificacions professionals 
(ICQP).

Mòdul B, de formació general. 
Proporciona formació bàsica de 

caràcter general i permet 
adquirir o millorar 
determinades capacitats 
bàsiques que et facilitaran els 
aprenentatges i la formació 
continuada.

Mòdul C, de caràcter 
voluntari. S'adreça a 
l’obtenció del graduat en ESO 
que no vas poder obtenir 
anteriorment.

Un PQPI té una durada d’un 
curs acadèmic i un cop 
acabat amb aprofitament 
obtindràs una certificació 
acadèmica. 

Itineraris PQPI

MÒDUL BMÒDUL A

Prova

CURS DE PREPARACIÓ 
PER A LA PROVA 

CERTIFICAT ACADÈMIC
I COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS DE NIVELL 1

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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TÍTOL DE 
GRADUAT/ADA EN ESO 

PQPI

SI ENCARA NO TENS L’ESO

MÒDULS OBLIGATORIS

MÒDUL C

PQPI

MÒDUL VOLUNTARI



SARA CLEMENTE:
«Volia ser astronauta, però a l’FP  

Quan eres petita, què volies ser 
de gran?
Als sis anys volia ser astronauta. 
M’agradava la idea d’anar a la 
Lluna. Fins que vaig veure per la 
tele l’accident d’un transbordador 
en el qual van morir molts 
astronautes. Llavors vaig agafar 
por, vaig entendre que hi havia 
massa risc.

Quan vas decidir estudiar FP?
Després de passar per l’escola 
i per un institut d’Horta. En 
acabar quart d’ESO, fa un any, 
vaig decidir canviar d’aires en 
lloc de continuar amb el 
batxillerat. Volia una formació 
més concreta, que em preparés 
per al món del treball, un títol 
per trobar feina de seguida.

Per tant, ja havies descartat 
anar a la universitat.
Potser, en un futur, estudiï 
Arquitectura, que és una carrera 
que sempre m’ha atret, però en 
aquest moment de la meva vida 
la prioritat és la feina. Tinc 
ganes de treballar, no d’estar sis 
o set anys més estudiant. Això 
ho puc fer més endavant, no 
ho descarto.

Per què una bona estudiant com 
tu no vol estar cinc o sis anys a la 
universitat? Ets molt jove per tenir 
tanta pressa per treballar...
El problema no és estudiar, que 
m’agrada molt, sinó el que et 

trobes després de tants anys 
d’esforços. A la universitat 
inverteixes els millors anys de 
la teva vida fent colzes però 
ningú no t’assegura res. Al 
contrari, conec molts casos 
que, després d’estudiar fins a 
l’extenuació, s’han trobat sense 
feina o fent de cambrers.

Això és el que et frena, per 
exemple, a l’hora de cursar 
Arquitectura?
Sí, perquè m’ho veig venir. 
Hauria de sacrificar-me molt 
per aprovar any rere any i, un 
cop acabada la carrera, per 
obtenir el títol s’ha de fer el 
projecte final, que pot suposar 
un o dos anys més. En total 
poden ser set anys de la teva 
vida i, un cop surts... 

... probablement faràs feines 
bàsiques, que no requereixen 
gaire qualificació i, a més 
a més, tindràs molt poca 
experiència pràctica, oi?
Exacte. L’FP està orientada a 
la realitat del treball i, de fet, 
les places que s’ofereixen estan 
molt en funció del que demana 
el mercat laboral. Quan 
t’informes sobre una formació 
determinada, ja et diuen 
clarament si trobaràs feina 
fàcilment o no. És més just a 
l’hora de recompensar l’esforç. 

Com ho van rebre els teus pares?
La veritat és que la meva mare em 
va donar molt de suport. Ella entén 
que per a mi és molt important 
ingressar aviat en el món laboral. A 
més, és farmacèutica de professió.

I el teu pare?
Ell al principi es va estirar els 
cabells i es va decebre una mica. 
És metge i tenia el tòpic que jo 
havia de continuar amb el 
batxillerat i fer una carrera.

Per ser metge?
De fet, el seu somni de petit havia 
estat ser pilot d’avió. I com que ell 
no va poder, esperava que jo ho fes. 
Gairebé era com el meu somni de ser 
astronauta. Però ara ho entén, perquè 
veu que he trobat la meva vocació.

Què et va sorprendre el primer 
dia de classe?
No m’esperava estar en un grup 
tan reduït, cosa que és genial per 
aprendre. Hi ha uns trenta alumnes 
en total, entre els de planta química 
i els d’indústria farmacèutica. 
Algunes assignatures les fem 
junts i n’hi ha d’altres que són 
específiques de cada grup.

Quina mena de gent hi has trobat?
De tot! Hi ha gent de 35 anys, una 
noia de gairebé 40... Només som 
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«Volia una formació 
més concreta, que em 
preparés per al món 
del treball, un títol per 
trobar feina de seguida.»

«Amb només un any de 
formació estaré treballant 
en una bona empresa. 
I quan acabi aquest grau 
mitjà puc seguir estudiant 
un grau superior.»



he trobat la meva vocació»
dos alumnes de la meva edat. 
N’hi ha que hi han arribat després 
de deixar el batxillerat, perquè 
no els interessava. I d’altres, 
més grans, que vénen a l’FP 
per especialitzar-se en alguna 
professió, després d’haver treballat 
en una altra cosa.

Què és el que et va fer decidir-te 
a ser tècnica en fabricació 
de productes farmacèutics?
M’agradava la idea de treballar 
en el procés de fabricació de 
medicaments. I a més em van 
assegurar que hi havia molta 
sortida laboral a la indústria 
farmacèutica. Això em va 
convèncer. Tenia l’opció d’estudiar 
per a la indústria química, però 
no hi ha tantes oportunitats com 
a la farmacèutica. Amb només un 
any de formació estaré treballant 
en una bona empresa. I quan 
acabi aquest grau mitjà puc 
seguir estudiant un grau superior.

Després es fan les pràctiques.
Això és fonamental a l’FP. Una 
cosa que m’encanta és que els 
estudis estan orientats a la 
pràctica professional. Quan acabi 
les assignatures, al maig, faré 
el que s’anomena un crèdit de 
síntesi i després, al juny o juliol, 
les pràctiques. El mateix centre 
busca una empresa d’acord amb 
la situació de cada alumne: on 
viu, si té cotxe o no, els horaris...

I després, és possible quedar-te 
a l’empresa com a alumna en 
pràctiques?
Sí, passa molt sovint. Molts dels 
alumnes del meu centre, un cop 
acaben les pràctiques es queden 
a l’empresa amb un contracte fix. 
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Trajectòria
Té 16 anys acabats de fer. 
Nascuda a Santiago de 
Compostel·la, va venir amb 
els seus pares a Catalunya 
quan era molt petita. Acaba 
d’ingressar en un centre d’FP 
per estudiar el cicle mitjà 
d’Operacions de Fabricació 
de Productes Farmacèutics. 
El seu projecte de futur i 
present: «TROBAR UNA 
FEINA QUE M’AGRADI.»



Proogramma Quualliifficca’tt4:
araa tennnsss uunnaa nnovvaa opporrttuniittat

Un dels objectius de la nova formació 
professional és que aquesta esdevingui 
útil per a persones que no pertanyen 
al sistema educatiu pròpiament dit, 
com pot ser el cas de treballadors 
en actiu o aturats. 

Proogrammaa Quualliifficca’
araa tennnss u aa oppuunnaa nnovvaa

ectius deUUUn dels objobjeobje
és que approfessional
rsones quútil per a per
ducadu tiu pròal sisteema ema edd
eel cas de trcomm potpot serser ee
urats. en aaactiuctiu o a o atututu
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4. Programa Qualifica’t. Més informació a: 
http://gencat.net/educacio/qualifica’t



Des de l’FP s’ofereixen 
oportunitats de formació 
adaptades a les teves 
circumstàncies laborals 
i personals:

• Si vols requalificar-te i 
reorientar la teva trajectòria 
i el teu futur professional. 

• Si vols validar la teva 
experiència professional prèvia. 

Pots cursar un o diferents 
mòduls de qualsevol titulació 
d’FP, ja que l’estructuració en 

necessaris per completar 
la formació i obtenir el títol 
corresponent.

Així doncs, els centres de 
formació professional autoritzats5 
poden validar els teus 
aprenentatges relacionats amb 
els títols que imparteixen i, 
alhora, et poden orientar sobre 
els mòduls que pots cursar al 
centre per tal de completar 
i millorar la teva formació. 

alhora, et poden orientar sobre 
els mòduls que pots cursar al 
centre per tal de coomplemplemplep ttartar tar 
i millorar la teeva va fa fa foorormació. 

5. Veure relació de centres autoritzats 
i les seves especialitats a: 
http://gencat.net/educacio/qualifica’t

mòduls formatius permet 
cursar-los per separat, sense 
necessitat de completar tota 
una titulació.

Les persones interessades 
poden validar els 
aprenentatges que han 
adquirit en els diferents 
cursos que han fet al llarg 
de la seva vida, i fins i tot 
l’experiència laboral prèvia, 
segons els diferents títols 
de formació professional i 
cursar, si així ho desitgen, 
la resta de mòduls formatius 
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Trajectòria
44 anys. Nascut a Terrassa. 
Treballa d’electricista 
i continua estudiant FP 
per ser tècnic superior en 
Sistemes de Regulació i 
Control Automàtics. Casat i 
sense fills. El seu projecte de 
futur i present: «NO DEIXAR 
D’APRENDRE MAI.»

PEP PADILLA: 
«Gràcies a l’FP estic gaudint 
d’una segona vida»

«Ho vaig deixar tot 
per començar a 
treballar, sense acabar 
la formació, i això va 
ser l’error més gran 
de la meva vida.»



anys que no estudiava. Ja no 
em recordava ni de com era un 
examen. Això em provocava molta 
inquietud, però ja m’havia 
decidit. Per tal de fer realitat el 
meu somni, vaig rebutjar fins i tot 
una feina que m’oferien cobrant 
més de 40.000 euros l’any. En 
aquesta segona oportunitat només 
vaig faltar un dia a l’FP, i va ser 
per casar-me.

Quina relació tenies amb 
alumnes que eren vint anys 
més joves que tu?
Em vaig convertir en una mena de 
tutor no oficial, perquè ells veien 
un paio de quaranta anys que se 
sacrificava per aconseguir el seu 
carnet d’instal·lador electricista. 
Jo era l’exemple de com n’és 
d’important tenir preparació 
professional. Van veure com 
aconseguia aprovar el grau mitjà 
amb molt d’esforç. De fet, els 
mateixos professors em van 
recomanar que, encara que 
comencés a treballar d’electricista, 
no m’aturés aquí. Em van animar 
a continuar amb el grau superior.

Com va ser, mentrestant, el teu 
inici laboral com a electricista 
titulat?
Em vaig fer autònom. Amb el 
carnet d’instal·lador, he començat 
a treballar per a serveis tècnics 
de 24 hores i per a immobiliàries. 
També vaig tenint contractes 
de manteniment. He començat 
cobrint despeses i poc més, 
però jo ho veig com una inversió.

I has pogut aplicar tot el que 
has après a l’FP?
Totalment. M’he adonat que els 
plans d’estudis estan molt ben 
dissenyats, perquè el mateix que 
t’ensenyen a classe és el que 
després et trobes al carrer. A mi, 
aquesta experiència m’ha deixat 
una cosa molt clara, que no 
penso deixar mai d’estudiar, 
perquè gràcies a l’FP estic 
gaudint d’una segona vida. 

enrere. Jo volia guanyar diners 
i em pensava que això ho era 
tot. En tornar de la mili, vaig 
buscar feina com a venedor de 
productes d’informàtica, però 
uns grans magatzems em van 
contractar per a la secció 
d’esports. Va ser allà, venent 
una piscina, on vaig conèixer la 
meva dona. A partir d’aquí vaig 
canviar molts cops de feina, 
però sempre com a comercial.

I quan et vas adonar que aquesta 
mena de vida no et feia feliç?
Estava cansat de fer sempre el 
mateix i d’haver de treballar els 
caps de setmana i per Nadal. 
El problema era que no tenia 
preparació. Per això sempre que 
canviava de feina havia de 
començar des d’avall. Però el 
detonant final va ser un important 
problema mèdic que em va fer 
replantejar moltes coses.

Què va passar?
A causa del sobrepès tenia els 
malucs molt afectats. El metge 
em va parlar clar: o m’aprimava 
o als cinquanta anys acabaria en 
una cadira de rodes. Vaig fer una 
dieta molt rigorosa i vaig 
aconseguir recuperar a poc a poc 
el pes ideal. Després d’aquest 
èxit vaig decidir que era el 
moment de tornar a estudiar el 
que m’agradava.

Com va ser el teu reingrés a l’FP?
A la meva edat pensava que ho 
tenia difícil, però em van oferir 
una plaça per estudiar de tècnic 
electricista. Quan m’ho van 
anunciar, vaig començar a plorar 
com un nen. Feia més de quinze 

Quan vas saber que volies 
ser electricista?
Des de petit ja m’agradava molt fer 
coses amb les mans, especialment 
tot el que tenia a veure amb 
l’electricitat. A casa de la meva 
àvia vaig ajuntar dos cables pelats 
i vaig fondre els ploms. Allò em va 
ensenyar que l’electricitat no és una 
cosa que pugui tocar tothom. Se 
n’ha d’aprendre. Jo, però, amb deu 
anys arreglava ràdios, canviava els 
fusibles d’un televisor espatllat...

Havies trobat la teva vocació.
Sí, de més gran em va atreure 
la informàtica. Jugava amb el 
Commodore de 64 k, amb 
l’Spectrum de pantalla verda... 
Em fascinaven, tot i que només 
podies fer quatre coses amb 
aquells ordinadors.

En quin moment vas començar 
a estudiar el que t’agradava?
Als setze anys, la meva família es 
va traslladar a Saragossa. Allà vaig 
voler estudiar informàtica als 
Salesians, però no vaig trobar plaça. 
El director del centre em va 
recomanar que de moment estudiés 
mecànica i metalls, on hi havia 
vacants. Quan em van oferir canviar 
a informàtica ja no vaig voler, 
perquè m’encantava el que fèiem.

T’encantava, però no vas acabar 
els estudis...
De cop i volta em van oferir feina 
en una empresa d’informàtica de 
Barcelona. Ho vaig deixar tot per 
començar a treballar, sense 
acabar la formació, i això va ser 
l’error més gran de la meva vida.

Per què?
Un cop entres a la roda de 
treballar més hores que un 
rellotge ja no hi ha tornada 

«Per tal de fer realitat el 
meu somni, vaig rebutjar 
fins i tot una feina que 
m’oferien cobrant més 
de 40.000 euros l’any.»

Entrevista de
FRANCESC 
MIRALLES
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Com vas arribar a l’FP?
Havia de fer una prova d’accés 
per a la qual em vaig preparar 
tot un any. Quan vaig aprovar, 
em vaig encaminar cap a 
l’especialitat de producció 
audiovisual.

Ha estat un xoc per a tu tornar 
a l’escola?
Certament, hi he tornat als 
cinquanta anys, quan la 
majoria d’alumnes en tenen 
poc més de vint, però això 
per a mi és fantàstic. Algun 
company de classe se’m va 
acostar el primer dia per 
dir-me: «Jo no m’imagino la 
meva mare aquí.» La meva 
resposta va ser: «Això serà 
perquè la teva mare no vol.»

Ets sents unida als companys 
de classe?
Com una més. Sóc al Facebook 
amb ells, i si no vaig a alguns 

Barcelona Activa perquè ens 
ajudessin a tirar endavant un 
projecte. Vam muntar una 
empresa de cangurs que era 
pionera en aquell moment. 
Durant 15 anys vam oferir 
cangurs de confiança als nostres 
clients. El que passa és que la 
societat ha anat canviant, i el 
tipus de serveis que nosaltres 
oferíem implicaven gestions 
burocràtiques complicades. 
Per això vam plegar.

Per tant, vas haver de 
començar de zero novament.
Sí, amb 35 anys em vaig reciclar 
a Badalona fent informàtica, 
entre altres coses. L’empresa 
multimèdia on treballo 
actualment, on hi ha la ràdio 
i la televisió municipals, em va 
oferir una substitució com a 
recepcionista a l’estiu. Acabat el 
contracte temporal vaig treballar 
a l’IKEA, on portava carros 
amunt i avall. Al gener em van 
trucar de Badalona Comunicació 
per tornar-hi.

En quin moment et planteges 
tornar a estudiar?
Bé, de fet ja havia començat a 
estudiar català, perquè llavors 
te’l demanaven a qualsevol 
feina. I no vaig voler deixar 
l’hàbit d’estudiar.

Com va ser el teu recorregut 
escolar abans d’arribar a l’FP?
En aquell temps vaig estudiar en 
una escola de monges el que 
llavors s’anomenava batxillerat 
superior. Quan em van preguntar 
si volia fer lletres o ciències, vaig 
escollir aquesta segona opció 
pensant que em parlaven de 
ciències naturals, que 
m’agradaven molt. Però em vaig 
trobar amb matemàtiques, física, 
química... Va ser un error fatal.

Quines en van ser les 
conseqüències?
Els últims cursos de batxillerat 
van ser un fracàs, però no em 
van crear frustració perquè ja 
tenia feina. Amb divuit anys 
treballava d’auxiliar 
administrativa en una empresa 
i, per tant, em vaig oblidar dels 
estudis. Hi vaig treballar set 
anys. Després de casar-me 
i de tenir dos fills, però, vaig 
canviar d’activitat.

Què vas fer?
Juntament amb dues amigues 
que estaven a l’atur, vam anar a 

Entrevista de
FRANCESC 
MIRALLES

«Certament, hi he tornat 
als cinquanta anys, 
quan la majoria 
d’alumnes en tenen poc 
més de vint, però això 
per a mi és fantàstic.»

NÚRIA FAÑANÁS:
«Estudio FP d’Audiovisuals 
perquè la meva vida és 
una gran producció»
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sopars és perquè visc a Tiana 
i no pots conduir si prens 
alcohol, però formem un grup 
molt maco. Ha estat una 
adaptació silenciosa dels uns 
amb els altres, amb molt de 
respecte. Ara fa sis mesos que 
estudio i estic molt contenta. 
Aviat començaré les pràctiques.

On les faràs?
A Badalona Comunicació. 
Aprofito que treballo a la 
recepció per fer les pràctiques 
al mateix edifici.

I quan acabis l’FP, què faràs?
Buscaré una feina 
especialitzada, com els meus 
companys.

Els teus fills s’han llicenciat en 
Química i en Imatge i So. Què 
els sembla que la seva mare 
estudiï?
No se n’estranyen gaire perquè 
sempre han vist la mare fent 
coses. Jo crec que n’estan 

orgullosos. El que és llicenciat 
en Imatge al·lucina amb tot el 
que fem a l’FP. L’ha sorprès 
que sapiguem fer anar 
programes tan complicats.

I el teu marit, què en diu?
Ell l’1 de novembre es va 
prejubilar de la seva feina en 
una caixa. De vegades em fa 
broma quan em veu estudiant, 
i em diu: «És dura la vida, 
eh?» Però estic contenta, 
perquè ara ell fa el que jo he 
fet durant els trenta anys de 
matrimoni... Cuina i fa les 
feines de casa perquè jo 
pugui estudiar. Ens fa gràcia 
dir que avui som una parella 
formada per un jubilat i una 
estudiant d’FP.

Recomanaries l’experiència 
que estàs tenint a l’FP a altres 
persones de la teva edat?
Totalment, perquè he 
comprovat que estudiar dóna 
vida. Coneixes gent jove i 
no et sents desvinculada del 
món actual. Et mous. Això és 
molt important. No em puc 
imaginar estar-me a casa 
de braços plegats. Al mateix 
temps, construeixes el teu 
futur immediat. L’FP recupera 
una cosa molt important que 
s’havia perdut, els oficis. 

Trajectòria
51 anys. Nascuda a Badalona. 
Treballa de recepcionista 
a Badalona Comunicació, 
feina que combina amb els 
estudis de tècnic superior 
de Producció Audiovisual. 
Casada i amb dos fills de 26 
i 29 anys. El seu projecte de 
futur i present: «TREBALLAR 
EN EL QUE M’AGRADA: LA 
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL.»

«Avui som una 
parella formada per 
un jubilat i una 
estudiant d’FP.»



Ja de petits us interessava 
el cinema?
(DM) Només acabar l’EGB ja 
tenia clar que em volia dedicar 
al cinema, per això vaig decidir 
estudiar FP, tot i que en aquella 
època la formació professional 
no estava tan especialitzada 
com ara. Avui dia els nois i 
noies tenen moltes més opcions 
atractives per fer el que volen.

I tu quan vas decidir estudiar FP?
(MR) A mi em va passar una 
mica com al David. Els meus 
pares em van dir: «Mira a veure 
si a l’FP trobes alguna cosa que 
s’assembli al que vols estudiar.» 
Ara ho hauria tingut molt més 
fàcil perquè s’ofereixen més 
cursos i estan més especialitzats.

La gent com vosaltres heu estat, 
d’alguna manera, els detonants 
perquè es posin en marxa 
aquesta mena d’estudis?
(DM) Potser sí, perquè quan 
nosaltres vam començar a estudiar 
FP no hi havia tot el que hi ha 
ara. O et desplaçaves a l’estranger 
o havies de ser autodidacte. 
En els darrers anys s’ha avançat 
moltíssim, s’ha produït un canvi 
impressionant en els estudis de 
formació professional.
(MR) Potser hem animat la gent 
a fer coses semblants. Ara hi ha 
més demanda d’aquesta mena 
d’estudis, i això ha fet que creixi 
l’oferta.

Esteu d’acord que és essencial 
combinar la teoria amb la pràctica?
(DM) I tant! S’ha de fer un bon ús 
dels llibres. Per cert, nosaltres hem 
col·laborat en molts llibres tècnics, 
però també cal entrar en acció. 
D’una banda, és important conèixer 
la història del cinema, el llenguatge 
cinematogràfic, etcètera. Però, 
de l’altra, cal fer pràctiques, 
treballar en el que serà el teu ofici. 
Has de saber fer motlles, preparar 
escultures, tocar el material amb 
què treballes.

Què recomanaríeu a un estudiant 
novell d’FP?
(MR) Que l’actitud és molt important 
per tenir èxit en allò que t’has 
proposat. Has de tenir molta voluntat 
i ganes d’aprendre si vols aconseguir 
coses importants. La predisposició 
és essencial, així com les ganes de 
treballar. Has d’estar despert i estar 
disposat a fer el que calgui per 
millorar en la teva professió.

DAVID MARTÍ I MONTSE RIBÉ: 
«En acabar l’EGB vaig preguntar: 
amb l’FP em poden contractar 
per a una pel·lícula?»

Entrevista de
FRANCESC 
MIRALLES

«Quan nosaltres vam 
començar a estudiar 
FP no hi havia tot el 
que hi ha ara.»
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(DM) L’essencial és estar obert 
a moltes coses. Un cop acabada 
la formació, t’adones que els 
rodatges són molt complexos, 
de manera que com més hagis 
après a l’escola, millor. També 
és essencial saber-te comportar 
bé en un plató. Afortunadament, 
tot això ho pots aprendre a l’FP.

Trobeu que els estudiants d’FP 
que us vénen a veure estan ben 
preparats?
(MR) Encara no han passat prou 
estudiants per aquí per fer un 
balanç exacte del seu nivell, però 
penso que els coneixements i la 

formació que tenen són prou 
bons. L’única cosa criticable és 
que hi ha professors que no 
estan prou al dia, però el motiu 
és que la tecnologia del cinema 
avança massa ràpid i és difícil 
estar constantment «a l’última». 
La solució és que els professors 
facin cursos o seminaris per 
reciclar-se.

Penseu que una vegada fets 
els estudis de grau mitjà o 
superior cal seguir amb la 
formació continuada?
(DM) Sí, perquè tot evoluciona 
molt de pressa i en les 
professions creatives has d’estar 
al dia. En la nostra professió 
és bàsic no quedar-te enrere. 
Una de les coses bones que té 
aquesta feina es que sempre 
pots aprendre noves maneres 
de fer les coses i després 
ensenyar-les als altres. 
És un aprenentatge continu.

Què és el que més us agrada 
de la vostra feina?
(DM) El més maco és posar en 
pràctica el teu talent i les teves 
habilitats, inventar-te alguna cosa 
que no existia i després poder 
compartir-la amb els altres. Per 
exemple, una nova manera de 
manipular un material i descobrir-ne 
les possibilitats fins a uns límits 
que no s’havien explorat abans.

Ja per acabar, ara que sou 
famosos, us agradaria treballar 
a Hollywood?
(DM) De moment volem 
continuar aquí. Als Estats Units 
hi ha molta feina, però també 
molta competència. 
(MR) Penso que si creixéssim 
molt deixaríem de fer el que 
realment ens agrada: tocar fang, 
fer les escultures, els motlles, 
aplicar el maquillatge... Volem 
ser fidels a la part més artística 
de la nostra feina. 
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Trajectòria
David Martí, 39 anys. 
Maquillador i artista d’efectes 
especials. L’any 2006 va 
rebre juntament amb Montse 
Ribé un Oscar al millor 
maquillatge per la pel·lícula 
El laberinto del fauno. 

Montse Ribé va néixer un 
any més tard que David 
Martí. És una de les 115 
persones que va ser convidada 
a ingressar a l’Academy of 
Motion Picture Arts and 
Sciences l’any 2007.

«Has de tenir molta 
voluntat i ganes 
d’aprendre si vols 
aconseguir coses 
importants.»



Tècnic/a superior en 
Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A ensenyar i dinamitzar jocs, activi-
tats físiques i esportives recreatives 
individuals, d’equip i amb imple-
ments, i activitats de condicionament 
físic bàsic, adaptant-les a les caracte-
rístiques de l’entorn i dels partici-
pants, aconseguint la satisfacció de 
l’usuari i un nivell competitiu de qua-
litat en els límits previstos de cost. 

Què estudiaràs? 
Jocs i activitats físiques recreatives 
per a animació. Activitats fisicoespor-
tives individuals. Activitats fisicoes-
portives d’equip. Activitats 
fisicoesportives amb aparells. Fona-
ments biològics i bases del condicio-
nament físic. Organització i gestió 
d’una petita empresa d’activitats de 
temps lliure i socioeducatives. 
Primers auxilis. Salvament aquàtic. 
Animació i dinàmica de grups. 
Metodologia didàctica de les activitats 
fisicoesportives. Activitats físiques per 
a persones amb discapacitat. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Promotor/a, animador/a o monitor/a 
d’activitats fisicoesportives. 
Coordinador/a d’activitats poliesporti-
ves. Socorrista.

On treballaràs? 
Empreses de serveis esportius, clubs 
o associacions esportives, organismes 
públics d’esports, empreses turísti-
ques (càmpings, hotels, parcs temà-
tics, parcs aquàtics, etc.). 

Tècnic/a en 
Conducció d’Activitats 
Físiques i Esportives 
en el Medi Natural 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A conduir clients en condicions 
de seguretat per senders o zones de 
muntanya a peu, amb bicicleta o 
a cavall, amb plena satisfacció dels 
usuaris, un bon nivell de qualitat 
i dins dels límits previstos de cost 
econòmic. 

Què estudiaràs? 
El medi natural. Conducció de grups i 
activitats en el medi natural. Seguretat 
i supervivència a la muntanya. Conduc-
ció de grups amb bicicleta. Conducció 
de grups a cavall i atencions equines 
bàsiques. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. 
Fonaments de l’activitat física. Primers 
auxilis. Activitats físiques per a perso-
nes amb discapacitat. Dinàmica de 
grups. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Guia de turisme eqüestre. Guia d’itine-
raris en bicicleta. Acompanyador/a de 
muntanya. Coordinador/a d’activitats 
de conducció i guiatge a la natura.

On treballaràs? 
Empreses d’esports d’aventura, 
empreses turístiques (hotels, càm-
pings, albergs, cases de colònies), 
agències de viatges, etc. 

Es pot estudiar a:
64  Institut Vall d’Hebron
16  CEYR-Villarroel
28  Escola Pia de Sarrià-Calassanç
65  Institució Cultural del C.I.C.
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Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
64  Institut Vall d’Hebron
84  Sant Ignasi
28  Escola Pia de Sarrià-Calassanç
65  Institució Cultural del C.I.C.
92  Ubae Centre de Formació

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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Tècnic/a en Gestió 
Administrativa
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
Activitats de suport administratiu en 
els àmbits laboral, comptable, comer-
cial, financer i fiscal, així com 
d’atenció al client/usuari, tant en 
empreses públiques com privades, 
aplicant la normativa vigent i proto-
cols de qualitat, assegurant la satis-
facció del client i actuant segons 
normes de prevenció de riscos labo-
rals i protecció ambiental.

Què estudiaràs? 
Comunicació empresarial i atenció 
al client. Operacions administratives de 
compravenda. Empresa i administració. 
Tractament informàtic de la informa-
ció. Tècnica comptable. Operacions 
administratives de recursos humans. 
Tractament de la documentació comp-
table. Anglès. Empresa a l‘aula. Opera-
cions auxiliars de gestió de tresoreria. 
Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Auxiliar administratiu/iva. Ajudant 
d‘oficina. Auxiliar administratiu de 
cobraments i pagaments. Administratiu 
comercial. Auxiliar administratiu de 
gestió de personal. Auxiliar administra-
tiu de les administracions públiques. 
Recepcionista. Empleat d‘atenció al 
client. Empleat de tresoreria. Empleat 
de mitjans de pagament.

On treballaràs?
En grans, mitjanes i petites empreses, 
en qualsevol sector d‘activitat, i parti-
cularment en el sector serveis, així 
com en les administracions públiques, 
oferint suport administratiu en les tas-
ques d‘administració i gestió d‘aques-
tes empreses i institucions i prestant 
atenció als clients i ciutadans. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball

49  Institut Jaume Balmes
53  Institut La Guineueta
54  Institut Lluïsa Cura
60  Institut Poblenou
61  Institut Rambla Prim
64 Institut Vall d’Hebron
59  Institut Obert de Catalunya
06  Bemen 3
12  Centre d‘Estudis Politècnics
14  Centro Catalán Comercial
30  Escola Professional Salesiana
33  Escola Tècnico Professional Xavier 
69  La Salle Barceloneta
71  L’Esperança
39  Fundació Prat
72  López Vicuña
75  Molina
76  Monlau
34 Escuela de FP Oscus
77  Palcam
79  Roca
81  Sagrat Cor-Sarrià
83  Sant Francesc 
85  Santa Maria dels Apòstols
86  Santapau-Pifma
87  Santíssima Trinitat
90  Stucom
01 ADEIP 
29  Escola Pia Sant Antoni

Tècnic/a superior en 
Administració i Finances 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar i realitzar l’administració 
i gestió de personal, les operacions 
econòmiques i financeres, i la infor-
mació i l’assessorament a clients o 
usuaris, tant en l’àmbit públic com 
el privat, segons la grandària i l’acti-
vitat de l’empresa o organisme i 
d’acord amb els objectius marcats, 
les normes internes establertes i la 
normativa vigent. 

Què estudiaràs? 
Gestió de proveïment. Gestió finan-
cera. Recursos humans. Tractament 
comptable de la informació. Compta-
bilitat superior i fiscalitat. Gestió 

comercial i servei d’atenció al client. 
Administració pública. Productes i 
serveis financers i d’assegurances. 
Auditoria. Tractament automàtic de 
la informació. Aplicacions informàti-
ques avançades. Projecte empresa-
rial. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Administratiu/iva d’oficina, comercial 
o personal. Administratiu/iva compta-
ble. Responsable de tresoreria, paga-
ments, cartera de valors, etc. Agent 
comercial, d’assegurances, bancs, 
etc. Administrador/a de gestories.

On treballaràs? 
Oficines de tot tipus d’empreses 
(empreses petites, mitjanes i grans, 
bancs i caixes, corredories d’assegu-
rances, despatxos professionals) i 
també a l’Administració pública. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
53  Institut La Guineueta
54  Institut Lluïsa Cura
60  Institut Poblenou
61  Institut Rambla Prim
64  Institut Vall d’Hebron
59  Institut Obert de Catalunya
02  AF Centre d’estudis
12  Centre d’Estudis Politècnics
14  Centro Catalán Comercial
30  Escola Professional Salesiana
33  Escola Tècnico Professional Xavier
67  Joan Pelegrí
39  Fundació Prat
77  Palcam
79  Roca
83  Sant Francesc
86  Santapau-Pifma
87  Santíssima Trinitat
90  Stucom
70  La Salle Gràcia
81  Sagrat Cor-Sarrià
89  Speh-Tres Torres
29  Escola Pia Sant Antoni 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior 
en Secretariat 
 1.300 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A organitzar, gestionar, elaborar i 
trametre la informació que procedeix 
o s’adreça als òrgans executius, 
professionals i de gestió en llengua 
pròpia i/o estrangera, i també a 
representar l’empresa i fomentar 
la cooperació i la qualitat de les rela-
cions internes i externes d’acord amb 
els objectius marcats i les normes 
internes establertes. 

Què estudiaràs? 
Gestió de la comunicació. Atenció al 
públic i protocol. Organització del 
servei i treballs de secretariat. Gestió 
de dades. Elaboració i presentació 
de documents i informació. Elements 
de dret. Llengua estrangera: anglès. 
Segona llengua estrangera. Formació 
i orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Secretari/ària. Tècnic/a adjunt/a a 
direcció i gerència. Tècnic/a adjunt/a 
al departament de finances, adminis-
tració, màrqueting i comerç exterior. 
Tècnic/a adjunt/a al cap o a la cap 
de congressos i convencions.

On treballaràs? 
Empreses de tot tipus d’activitat i 
dimensió i a l’Administració pública. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball 
54  Institut Lluïsa Cura
60  Institut Poblenou
64  Institut Vall d’Hebron
59  Institut Obert de Catalunya
12  Centre d’Estudis Politècnics
14  Centro Catalán Comercial
33  Escola Tècnico Professional Xavier 
83 Sant Francesc
85  Santa Maria dels Apòstols

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Tècnic/a en Jardineria 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer les operacions de plantació, 
conservació i millora de jardins exte-
riors i d’interior; a comercialitzar 
material vegetal i de jardineria en 
condicions de seguretat i higiene, 
conservant el medi natural, i a fer 
servir i mantenir en ús la maquinària 
i els estris necessaris. També apren-
dràs a organitzar i gestionar una peti-
ta empresa de jardineria. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió d’una explotació 
agrària familiar. Plantació de jardins i 
zones verdes. Conservació i millora de 
jardins i zones verdes. Producció de 
plantes. Mètodes de control fitosani-
tari. Instal·lacions agràries. Mecanit-
zació agrària. Jardineria d’interiors i 
ornaments florals. Agrotecnologia. 
Relacions en l’equip de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Jardiner/a. Florista. Tècnic/a de viver 
de planta ornamental. Tècnic/a de 
manteniment de jardins, gespes, etc.

On treballaràs? 
Serveis públics de parcs i jardins 
d’ajuntaments i altres organismes; 
petites i grans empreses de jardine-

ria i floristeria; empreses de mante-
niment de camps de futbol, golf, 
gespa, etc. 

Es pot estudiar a:
62  Institut Rubió i Tudurí

Tècnic/a superior en 
Gestió i Organització 
de Recursos Naturals i 
Paisatgístics
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A gestionar els recursos naturals 
i paisatgístics programant i organit-
zant els recursos humans i materials 
i els treballs necessaris per assolir 
els objectius de producció i protecció 
del medi natural. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió d’una empresa 
agrària. Gestió dels aprofitaments 
forestals. Gestió dels aprofitaments 
cinegètics i piscícoles. Gestió silvíco-
la. Protecció de les masses forestals. 
Instal·lació i manteniment de jardins 
i restauració del paisatge. Mecanitza-
ció i instal·lacions en una empresa 
agrària. Gestió de l’ús públic del 
medi natural. Gestió i organització 
de la producció de plantes. Relacions 
en l’àmbit de treball. Formació i 
orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Encarregat/ada d’explotacions fores-
tals o espais naturals. Agent del 
medi ambient. Tècnic/a en prevenció 
i extinció d’incendis forestals. Encar-
regat/ada de maquinària forestal. 
Encarregat/ada de piscifactories. Col-
laborador/a en empreses d’impacte 
ambiental. Col·laborador/a en labora-
toris d’investigació i control. Respon-
sable d’obres i manteniment de 
jardineria i floristeria. 

On treballaràs? 
Espais naturals, parcs naturals, parcs 
nacionals, empreses de protecció i 
conservació del medi natural, serveis 
públics de parcs i jardins d’ajunta-
ments i altres organismes i empreses 
de jardineria i floristeria. 

Es pot estudiar a:
62  Institut Rubió i Tudurí

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

AAAAgggggggrrrrrrràààààààààrrrrrrriiiiiiaaaaa

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Tècnic/a en Impressió 
en Arts Gràfiques 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
Les operacions necessàries per a la 
producció d’impresos i l’obtenció de 
formes impressores, controlant i man-
tenint en primer nivell les màquines i 
els equips necessaris per obtenir la 
producció amb qualitat, seguretat i en 
els terminis establerts. 

Què estudiaràs? 
Muntatge i obtenció de la forma 
impressora. Primeres matèries en 
arts gràfiques. Preparació de màqui-
nes d’òfset. Tiratge en màquina d’òf-
set. Impressió en rotogravat i 
flexografia. Impressió en serigrafia. 
Processos d’arts gràfiques. Seguretat 
en les indústries d’arts gràfiques. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Muntador/a de formes gràfiques. 
Impressor/a o maquinista de rotogra-
vat, òfset, flexografia i serigrafia.

On treballaràs? 
Empreses d’arts gràfiques dedicades 
a la impressió. 

Es pot estudiar a:
30  Escola Professional Salesiana

Tècnic/a en 
Preimpressió en Arts 
Gràfiques
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
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 obtenir els fotolits i 
les formes impressores amb qualitat 
i en els terminis establerts. 

Què estudiaràs? 
Sistemes informàtics en preimpressió 
i edició electròniques. Composició i 
compaginació de textos. Preparació i 
digitalització d’imatges. Reproducció 
i tractament d’imatges. Integració 
i filmació de textos i imatges. Mun-
tatge i obtenció de la forma impres-
sora. Primeres matèries en arts 
gràfiques. Processos d’arts gràfiques. 
Administració, gestió i comercialitza-
ció en la petita empresa. Relacions 
en l’equip de treball. Formació i 
orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en tractament de textos. 
Preparador/a d’imatges, escanista. 
Muntador/a traçador/a. Passador/a de 
planxes d’òfset. Rotogravador/a. 
Llançador/a de proves. Passador/a de 
planxes de serigrafia, gomes o caut-
xú de flexografia.

On treballaràs? 
Empreses d’arts gràfiques, premsa i 
publicitat dedicades al traçament, 
muntatge i obtenció de la forma 
impressora, i al tractament i la inte-
gració de textos i imatges i filmació. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana

Tècnic/a superior en 
Disseny i Producció 
Editorial
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar el disseny gràfic i 
determinar les característiques de 
productes impresos a partir d’idees o 
projectes editorials. També aprendràs 
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. 

Què estudiaràs? 
Creació gràfica. Realització de 
maquetes i arts finals. Administració 
editorial. Organització de la produc-
ció editorial. Preimpressió. Control 
del procés de preimpressió. Organit-
zació de la producció gràfica. Costos 
de producció. Gestió de la qualitat 
en les indústries d’arts gràfiques. 
Materials de producció en les arts 
gràfiques. Relacions en l’àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en disseny gràfic, producció 
gràfica, producció editorial, preimpres-
sió (textos, imatges, integració), traça-
ment, muntatge i obtenció de formes.

On treballaràs? 
Editorials, publicitat, premsa, 
impremtes i tallers de preimpressió. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Producció en Indústries 
d’Arts Gràfiques 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A definir, organitzar, programar, 
supervisar i controlar la producció 
d’indústries gràfiques per aconseguir 
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la producció amb la qualitat, la pro-
ductivitat i el cost establerts. 

Què estudiaràs? 
Organització de la producció gràfica. 
Costos de producció. Preimpressió. 
Control del procés de preimpressió. 
Impressió. Control del procés d’im-
pressió. Enquadernació i manipulació. 
Control del procés de postimpressió. 
Gestió de la qualitat en les indústries 
d’arts gràfiques. Materials de produc-
ció en arts gràfiques. Plans de segu-
retat en indústries d’arts gràfiques. 
Relacions en l’àmbit de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en producció gràfica, preim-
pressió, impressió i enquadernació, i 
manipulació de paper, cartró i altres 
materials.

On treballaràs? 
Tractament de textos i imatges foto-
mecàniques, 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:
46  Institut Escola del Treball

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a en Comerç 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A executar els plans d’actuació esta-
blerts per comercialitzar productes 
i/o serveis que el mercat demana, en 
les millors condicions de qualitat, 
temps, lloc i preu. També aprendràs 
a administrar i gestionar un petit 
establiment comercial. 

Què estudiaràs? 
Operacions d’emmagatzematge. Tèc-
niques de marxandatge. Aparadoris-
me i publicitat en el punt de venda. 
Tècniques de venda. Activitats de 
venda. Administració i gestió d’un 
petit establiment comercial. Aplica-
cions informàtiques de propòsit 
general. Llengua estrangera. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Encarregat/ada de botiga. 
Dependent/a de botiga. Representant 
comercial. Cap de caixa. 
Treballador/a d’atenció al client en 
la venda de productes o serveis. 
Magatzemista.

On treballaràs? 
Comerços a l’engròs i al detall, 
departaments comercials i de magat-
zem de qualsevol empresa industrial, 
de serveis, immobiliàries. 

Es pot estudiar a:
50  Institut Joan Brossa
54  Institut Lluïsa Cura
60  Institut Poblenou
12  Centre d’Estudis Politècnics
69  La Salle Barceloneta
77  Palcam
79  Roca
83  Sant Francesc 

Tècnic/a superior en 
Comerç Internacional 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A gestionar els plans d’actuació rela-
cionats amb operacions de compra-
venda, emmagatzematge, distribució 
i finançament en l’àmbit internacio-
nal, d’acord amb els objectius i els 
procediments establerts. 

Què estudiaràs? 
Màrqueting internacional. Negociació 
internacional. Gestió administrativa 
del comerç internacional. Emmagat-
zematge de productes. Transport 
internacional de mercaderies. Finan-
çament internacional. Mitjans de 
pagament internacional. Aplicacions 
informàtiques de propòsit general. 
Llengua estrangera en el comerç 
internacional: anglès. Segona llengua 
estrangera en el comerç internacio-
nal. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en comerç exterior, logística 
i emmagatzematge. Administratiu/iva 
de departaments de comerç, trans-
port i màrqueting internacional. 
Tècnic/a en vendes i compres.

On treballaràs? 
Tot tipus d’empreses que tinguin 
activitats comercials d’exportació 
o importació. 

Es pot estudiar a:
50  Institut Joan Brossa
54  Institut Lluïsa Cura
60  Institut Poblenou
02  AF Centre d’Estudis 
39  Fundació Prat
72  López Vicuña
70  La Salle Gràcia

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

38%
Estic treballant

9%
Estic buscant 
feina

17%
Estudio i treballo

36%
Continuo 
estudiant

CCoommeeerrçç iii mmmààrrrqqquueettiiinngg

28



E
ns

en
ya

m
en

ts
 a

rt
ís

ti
cs

29

Tècnic/a superior 
en Gestió Comercial 
i Màrqueting
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A obtenir i elaborar la informació refe-
rida al mercat, el producte, el preu, la 
distribució i la comunicació i gestio-
nar els plans d’actuació corresponents 
a compres, logística i venda de pro-
ductes i/o serveis, i supervisar-ne 
la realització d’acord amb les instruc-
cions rebudes i la legislació vigent. 

Què estudiaràs? 
Investigació comercial. Polítiques de 
màrqueting. Logística comercial. 
Marxandatge. Promoció del punt de 
venda. Gestió de compravenda. Apli-
cacions informàtiques de propòsit 
general. Llengua estrangera. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.
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De què treballaràs? 
Tècnic/a en gestió de compravenda. 
Tècnic/a en màrqueting. Tècnic/a en 
treballs d’investigació comercial. 
Ajudant/a del cap o de la cap de logís-
tica. Especialista en marxandatge. 
Cap de compres. Encarregat/ada de 
magatzem. Dinamitzador/a comercial.

On treballaràs? 
Departaments comercials i de màr-
queting de qualsevol empresa, 
comerços associats, centres comer-
cials, grans superfícies, agències 
comercials i empreses de recerca 
de mercats. 

Es pot estudiar a:
50  Institut Joan Brossa
54  Institut Lluïsa Cura
59  Institut Obert de Catalunya
60  Institut Poblenou
02  AF Centre d’estudis
12  Centre d’Estudis Politècnics 
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot
39  Fundació Prat
72  López Vicuña
83  Sant Francesc 
84  Sant Ignasi
86  Santapau-Pifma
90  Stucom
03  Amec
36  Euroaula
70  La Salle Gràcia 
76  Monlau
79  Roca

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Gestió del Transport 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A gestionar i comercialitzar el servei 
de transport de mercaderies i viat-
gers, d’acord amb les especificacions 
rebudes, i organitzar i planificar l’ex-
plotació de les operacions terrestres 
en els àmbits nacional i internacio-
nal, en el marc dels objectius i pro-
cessos establerts. 

Què estudiaràs? 
Gestió administrativa del transport. 
Gestió administrativa del comerç 
internacional. Organització del servei 
de transport terrestre. Gestió de l’ex-
plotació d’altres serveis de transport 
terrestres. Gestió de l’explotació 
d’altres serveis de transport. Emma-
gatzematge de productes. Comercia-
lització del servei de transport. 
Aplicacions informàtiques de propò-
sit general. Llengua estrangera en el 
comerç internacional: anglès. Segona 
llengua estrangera en el comerç 
internacional. Relacions en l’àmbit 
de treball. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Cap de tràfic o de circulació. Cap 
d’administració en transport terres-
tre, marítim i aeri. Consignatari/ària 
marítim. Transitari/ària. Inspector/a 
de transport de viatgers. Cap de 
magatzem. Tècnic/a administratiu/iva 
en operadors logístics.

On treballaràs? 
Empreses que tenen com a activitat 
el transport de viatgers i mercaderies 
terrestres, marítimes i aèries i en 
empreses industrials i comercials 
fent activitats de gestió del transport 
i la logística. 

Es pot estudiar a:
50  Institut Joan Brossa
54  Institut Lluïsa Cura

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Serveis al Consumidor 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A gestionar i executar els plans de pro-
tecció al consumidor i a l’usuari de 
béns i serveis, d’acord amb la normati-
va i la legislació vigents en matèria de 
consum, els procediments establerts i 
les especificacions rebudes. 

Què estudiaràs? 
Inspecció de consum. Defensa dels 
consumidors. Servei d’atenció als 
consumidors o clients. Organització 
de sistemes d’informació de consum. 
Formació dels consumidors. Aplica-
cions informàtiques de propòsit 
general. Llengua estrangera. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a de consum. Tècnic/a d’in-
formació al consumidor. Tècnic/a 
d’atenció al client. Tècnic/a d’inspec-
ció de consum. Tècnic/a d’inspecció 
tècnica del servei o producte.

On treballaràs? 
Organitzacions de consumidors, ofi-
cines d’informació i defensa dels 
consumidors o els ciutadans, i ser-
veis d’atenció als clients de qualse-
vol empresa privada o entitat 
pública. 

Es pot estudiar a:
54  Institut Lluïsa Cura

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de 
Projectes Urbanístics i 
Operacions Topogràfiques 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A intervenir en aixecaments i replan-
tejaments de construccions i terrenys, 
com a auxiliar en l’execució, i a inter-
venir en projectes d’infraestructura 
viària i d’ordenació del territori, ela-
borant plànols de traçats, connexions 
de servei, instal·lacions i d’ordenació 
del sòl, prenent dades i aportant al 
teu nivell solucions als problemes de 
representació i dimensionament. 

Què estudiaràs? 
Treballs de camp i gabinet. Traçats 
viaris i instal·lacions urbanes. Orde-
nació urbana. Replantejaments 
d’obra. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empre-
sa. Plans d’urbanisme. Projecte d’ur-
banització. Representació de 
projectes. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Ajudant/a de topògraf/a. Delineant 
projectista d’urbanisme, topografia 
i traçats viaris. Tècnic/a en cubica-
cions d’obres de terra, treballs de 
camp, aixecaments, replantejaments, 
parcel·lacions i anivellacions. Tècnic/a 
en assenyalament de llindes.

On treballaràs? 
Edificació i rehabilització d’habitatges, 
edificis industrials, comercials i de ser-
veis, obra civil (aeroports, carreteres, 
obres marítimes, obres subterrànies, 
ferrocarrils...) i en altres sectors pro-
ductius on s’efectuïn aixecaments i 
replantejaments (reparcel·lacions, pri-
meres extraccions, construccions metàl-
liques, estesa de línies elèctriques...). 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
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52  Institut Josep Serrat i Bonastre
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament i 
Aplicació de Projectes 
de Construcció
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
Intervenir en projectes d’edificació i 
d’obra civil, duent a terme o coordi-
nant-ne el desenvolupament, i com a 
auxiliar en l’execució, efectuant el 
seguiment de la planificació. 

Què estudiaràs? 
Projectes de construcció. Elements 
d’obra i solucions constructives. Càlcul 
d’estructures. Instal·lacions urbanes i 
d’edificis. Representacions de cons-
trucció. Amidaments i valoracions. 
Plans d’obra. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. 
Projecte d’edificació. Projecte d’obra 
civil. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Projectista d’edificació, d’obres 
públiques i d’instal·lacions. Projectis-
ta calculista. Tècnic/a en organitza-
ció d’obra. Ajudant/a d’obra, 
planificació i organització de projec-
tes de construcció.

On treballaràs? 
Edificacions d’habitatges i rehabilita-
cions d’edificis industrials, comercials 
i de serveis, obra civil (aeroports, car-
reteres, obres marítimes, obres sub-
terrànies, ferrocarrils...) i en altres 
activitats: urbanisme, primeres extrac- 
cions, construccions metàl·liques, 
decoració i instal·lació de línies. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball 
52  Institut Josep Serrat i Bonastre
32  Escola Tècnica Professional del Clot
70  La Salle Gràcia

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Realització i Plans d’Obres 
1.700 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A intervenir en l’execució d’obres 
civils i d’edificació, organitzar els 
talls d’obra, fer el seguiment de la 
planificació, materialitzar els replan-
tejaments i comprovar l’aplicació del 
pla de seguretat. 

Què estudiaràs? 
Replanteigs d’obra. Plans d’obra. 
Programació dels talls d’obra. 
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Unitats d’obra. Plans de seguretat en 
la construcció. Administració, gestió 
i comercialització en la petita empre-
sa. Relacions en l’àmbit de treball. 
Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Encarregat/ada general d’obra. 
Tècnic/a en seguretat i higiene 
d’obres de la construcció. Tècnic/a 
en organització d’obres. Encarregat/
ada de planta de prefabricats. 
Ajudant/a de planificació d’obres 
de construcció.

On treballaràs? 
Edificacions i rehabilitacions d’ha-
bitatges, edificis industrials, comer-
cials i de serveis, obra civil 
(aeroports, carreteres, obres maríti-
mes, obres subterrànies, ferrocar-
rils...) i en altres sectors productius 
on s’efectuïn replantejaments, con-
trol de qualitat d’obres, productes 
semielaborats per a la construcció i 
seguiment de plans de seguretat. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a en Equips 
Electrònics de Consum 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A instal·lar, mantenir i reparar 
equips electrònics de consum 
d’imatge i so, equips microinformà-
tics i terminals de telecomunicació, i 
a realitzar el servei tècnic postvenda 
en unes condicions de qualitat i 
temps de resposta adequades. 

Què estudiaràs? 
Instal·lacions de so. Reparació 
d’equips de so i alta fidelitat. Instal-
lacions de recepció i distribució de 
senyal de TV. Reparació d’equips 
d’imatge. Sistemes electrònics d’in-
formació. Instal·lacions de telefonia 
interior i transmissió de dades. 
Reparació d’equips microinformà-
tics. Reparació d’equips telefònics i 
telemàtics. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empre-
sa. Electrònica general. Electrònica 
digital no programable. Electrònica 
digital programable. Instal·lacions 
bàsiques. Qualitat. Relacions en 
l’equip de treball. Formació i orien-
tació laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a reparador/a d’equips de so i 
HI-FI, receptors de ràdio, TV i 
equips semblants. Tècnic/a en instal-
lacions de so. Operari/ària antenista 
de ràdio i TV. Instal·lador/a o 
reparador/a d’equips telefònics i 
telemàtics. Reparador/a d’electrodo-
mèstics. Reparador/a, ajustador/a 
d’ordinadors i equips auxiliars.

On treballaràs? 
En empreses que tinguin com a 
activitat la reparació d’equips de so, 
televisió i vídeo, electrodomèstics, 
equips microinformàtics, i l’execu-
ció i manteniment d’instal·lacions 
de telefonia i instal·lacions d’ante-
nes de TV. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
59  Institut Obert de Catalunya
04  Arco
32  Escola Tècnica Professional del Clot
30  Escola Professional Salesiana
69  La Salle Barceloneta
79  Roca
34 Escuela de FP Oscus

Tècnic/a en 
Instal·lacions Elèctriques 
i Automàtiques
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A muntar, explotar i mantenir línies i 
instal·lacions de distribució d’energia 
elèctrica de mitjana tensió (MT), baixa 
tensió (BT) i centres de transformació 
(CT), instal·lacions singulars i d’auto-
matització d’edificis; a realitzar el 
muntatge d’equips electrotècnics de 
distribució d’energia elèctrica i de pro-
tecció i control de màquines elèctri-
ques; a mantenir i fer proves en 
màquines elèctriques aplicant procedi-
ments establerts, i a realitzar el mante-
niment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions d’aquest àmbit. 

Què estudiaràs? 
Automatismes industrials. Electròni-
ca. Electrotècnia. Instal·lacions elèc-
triques interiors. Instal·lacions de 
distribució. Infraestructures comunes 
de telecomunicació en habitatges i 
edificis. Instal·lacions domòtiques. 
Instal·lacions solars fotovoltaiques. 
Màquines elèctriques. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Electricista industrial i d’instal·lacions 
elèctriques d’edificis. Muntador/a de 
centres de producció elèctrica i de 
quadres elèctrics. Instal·lador/a de 

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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vigents, protocols de qualitat, segure-
tat i riscos laborals, assegurant-ne la 
funcionalitat i el respecte al medi 
ambient. 

Què estudiaràs? 
Infraestructures comunes de telecomu-
nicació en habitatges i edificis. Instal-
lacions domòtiques. Electrònica 
aplicada. Equips microinformàtics. Infra-
estructures de xarxes de dades i siste-
mes de telefonia. Instal·lacions 
elèctriques bàsiques. Instal·lacions de 
megafonia i sonorització. Circuit tancat 
de televisió i seguretat electrònica. 

Instal·lacions de radiocomunicacions. 
Formació i orientació laboral. Empresa 
i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Instal·lador de telecomunicacions en 
edificis d’habitatges. Instal·lador d’an-
tenes. Instal·lador de sistemes de 
seguretat. Tècnic en xarxes locals 
i telemàtica. Tècnic en instal·lació i 
manteniment de xarxes locals. Instal-
lador de telefonia. Instal·lador/munta-
dor d’equips telefònics i telemàtics. 
Tècnic en instal·lacions de so. Instal-

línies elèctriques, equips electrònics 
en edificis, antenes i equips telefò-
nics. Reparador/a d’electrodomèstics. 
Electricista de construcció. Electricis-
ta de manteniment. Instal·lador/a 
mantenidor/a de sistemes domòtics. 
Muntador d’instal·lacions d’energia 
solar fotovoltaica.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a activitat 
la producció d’energia elèctrica, 
instal·lacions i reparacions elèctri-
ques en edificis, instal·lació de tele-
fonia, antenes i seguretat, instal·lació 
d’energia solar fotovoltaica, construc-
ció de quadres i equips electrotèc-
nics, i manteniment i reparació 
d’electrodomèstics. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball 
52  Institut Josep Serrat i Bonastre
61  Institut Rambla Prim 
64  Institut Vall d’Hebron 
59  Institut Obert de Catalunya
04  Arco
06  Bemen 3
20  Disced
32  Escola Tècnica Professional del Clot
30  Escola Professional Salesiana
34 Escuela de FP Oscus
83  Sant Francesc
86  Santapau-Pifma

Tècnic/a en 
Instal·lacions de 
Telecomunicacions
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A muntar i mantenir instal·lacions de 
telecomunicacions i audiovisuals, 
instal·lacions de radiocomunicacions i 
instal·lacions domòtiques, aplicant-hi 
la normativa i la reglamentació 

E
di

fi
ca

ci
ó 

i 
ob

ra
 c

iv
il 

/ 
E

le
ct

ri
ci

ta
t 

i 
el

ec
tr

òn
ic

a

33



34

lador de megafonia. Instal·lador/mante-
nidor de sistemes domòtics. Tècnic 
instal·lador/mantenedor d’equips infor-
màtics. Tècnic en muntatge i manteni-
ment de sistemes de radiodifusió.

On treballaràs? 
Microempreses i empreses petites i 
mitjanes, majoritàriament privades, 
en les àrees de muntatge i manteni-
ment d’infraestructures de telecomu-
nicacions, instal·lacions de circuit 
tancat de televisió i seguretat electrò-
nica, centraletes telefòniques i infra-
estructures de xarxes de veu i dades, 
sonorització i megafonia, instal-
lacions de radiocomunicacions, siste-
mes domòtics i equips informàtics.

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la Mercè

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de 
Productes Electrònics 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A realitzar l’estudi, definició, concep-
ció i desenvolupament de petites tar-
getes i equips electrònics; a organitzar, 
gestionar i controlar la fabricació i la 
posada al punt dels prototips electrò-
nics amb la qualitat i la fiabilitat 
requerides i amb els costos acordats; a 
mantenir equips electrònics professio-
nals utilitzant els mitjans i les tècni-
ques de manteniment adequats, 
donant el suport i l’assessorament 
necessaris als tècnics que el demanin. 

Què estudiaràs? 
Electrònica analògica. Sistemes digi-
tals per cable. Sistemes microprogra-
mables. Desenvolupament i 
construcció de prototips electrònics. 
Manteniment d’equips electrònics. 
Administració, gestió i comercialitza-
ció en la petita empresa o taller. 
Tècniques de programació. Electròni-
ca de sistemes. Desenvolupament de 
projectes de productes electrònics. 
Qualitat. Relacions en l’àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en definició, anàlisi i desen-
volupament de productes electrònics. 
Projectista electrònic/a. Tècnic/a en 
prototips electrònics, control de quali-
tat en productes electrònics i de labo-
ratori per al manteniment d’equips 
electrònics industrials.

On treballaràs? 
En empreses que tinguin com a activitat 
la fabricació de targetes i equips electrò-
nics, el disseny i la fabricació de circuits 
impresos, el disseny i construcció de 
petits productes electrònics fets a mida 
i el manteniment d’equips electrònics. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana
32  Escola Tècnica Professional del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Instal·lacions
Electrotècniques
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar equips i instal·lacions 
de distribució d’energia elèctrica de 
mitjana tensió (MT) i baixa tensió 
(BT), instal·lacions singulars i d’auto-
matització per a edificis destinats a 
habitatges, usos comercials i industrials, 
a partir de les especificacions tècni-
ques i econòmiques acordades amb el 
client. També aprendràs a coordinar i 
supervisar l’execució, la posada en ser-
vei, la verificació i el manteniment de 
les instal·lacions esmentades, opti-
mant els recursos humans i els mit-
jans disponibles, amb les condicions 
de qualitat requerides i de seguretat 
i normalització vigents.

Què estudiaràs? 
Instal·lacions d’electrificació per a edi-
ficis i habitatges. Instal·lacions de dis-
tribució d’energia elèctrica de MT, BT 
i centres de transformació. Tècniques 
i processos en instal·lacions singulars 
d’edificis. Tècniques i processos en 

instal·lacions automatitzades d’edificis. 
Gestió del desenvolupament d’ins-
tal·lacions electrotècniques. Adminis-
tració, gestió i comercialització en la 
petita empresa. Sistemes microinfor-
màtics monousuari. Xarxes locals. 
Desenvolupament d’instal·lacions elèc-
triques de distribució. Desenvolupa-
ment d’instal·lacions electrotècniques 
en edificis. Qualitat. Seguretat en 
instal·lacions electrotècniques. Rela-
cions en l’àmbit de treball. Formació i 
orientació laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Projectista o instal·lador/a de línies 
elèctriques de distribució d’energia 
elèctrica i centres de transformació, 
instal·lacions d’electrificació en baixa 
tensió per a habitatges i edificis i 
instal·lacions singulars (antenes, tele-
fonia, interfonia, megafonia, seguretat 
i energia solar fotovoltaica) per a habi-
tatges i edificis. Tècnic/a en supervi-
sió, verificació i control d’equips i 
instal·lacions electrotècniques.

On treballaràs? 
Empreses que tenen com a activitat 
el disseny i desenvolupament de pro-
jectes d’equips i instal·lacions elec-
trotècniques i el muntatge, posada al 
punt i manteniment d’instal·lacions 
electrotècniques. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
52  Institut Josep Serrat i Bonastre
61  Institut Rambla Prim
64  Institut Vall d’Hebron
04  Arco

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Sistemes de Regulació 
i Control Automàtics 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar, a partir d’especifica-
cions tècniques, equips i instal-
lacions automàtics de mesura, 
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control i regulació per a màquines, 
processos i aplicacions industrials en 
general. També s’aprendràs 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 acordades. 

Què estudiaràs? 
Sistemes de control seqüencial. Sis-
temes de mesura i regulació. Infor-
màtica industrial. Comunicacions 
industrials. Sistemes electrotècnics 
de potència. Gestió del desenvolupa-
ment de sistemes automàtics. Admi-
nistració, gestió i comercialització en 
la petita empresa. Desenvolupament 
de sistemes seqüencials. Desenvolu-
pament de sistemes de mesura i 
regulació. Qualitat. Seguretat en les 
instal·lacions de sistemes automàtics. 
Relacions en l’àmbit de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en definició, anàlisi i desen-
volupament de projectes d’equips 
i sistemes automàtics. Tècnic/a en 
automatització, control de processos 
informàtics i comunicacions indus-
trials. Tècnic/a en instrumentació 
industrial. Tècnic/a en electricitat 
i electrònica industrial. Tècnic/a en 
manteniment industrial i suport a la 
producció. Tècnic/a en control i 
regulació de màquines elèctriques. 
Projectista electrotècnic/a.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a activitat 
el disseny i desenvolupament de pro-
jectes d’automatització de màquines i 
processos, construcció, posada al 
punt i manteniment d’equips de 
mesura, control i regulació automà-
tics i instal·lacions industrials auto-
màtiques. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana
32  Escola Tècnica Professional del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot accedir 
a estudis universitaris de grau afins. L’ac-
cés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Sistemes de 
Telecomunicació
i Informàtics 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar, a partir d’especifi-
cacions tècniques, sistemes de 
telecomunicació (telefonia, ràdio i 
TV), informàtics (monousuari, mul-
tiusuari i telemàtics) i de producció 
audiovisual, assegurant l’operativi-
tat i la qualitat dels serveis tècnics 
que donen les condicions de nor-
malització i evolució tecnològica 
característiques del sector. També 
aprendràs 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 nor-
malització vigents. 

Què estudiaràs? 
Sistemes de telefonia. Sistemes 
tècnics de producció i postproduc-
ció d’imatge i so. Sistemes tècnics 
d’emissió i recepció d’imatge i so. 
Electrònica digital per a sistemes 
informàtics. Equips i sistemes 
informàtics. Sistemes operatius 
monousuari, multiusuari i utilitats 
de suport. Programes d’usuari. Tèc-
niques de programació. Sistemes 
telemàtics. Gestió del desenvolupa-
ment de sistemes de telecomunica-
ció i informàtics. Administració, 
gestió i comercialització en la peti-
ta empresa. Desenvolupament de 
sistemes de telecomunicació i 
informàtics. Qualitat. Seguretat en 
les instal·lacions de telecomunica-
ció i informàtica. Relacions en 
l’àmbit de treball. Formació i orien-
tació laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en definició, anàlisi i 
desenvolupament de sistemes de 
telecomunicació i informàtics. 
Tècnic/a en telefonia, xarxes locals 
i telemàtica. Tècnic/a en centres 
de producció audiovisual, explota-
ció de sistemes de ràdio i TV, 

retransmissions, enllaços i control 
central de sistemes de TV. Tècnic/a 
en sistemes informàtics monousuari 
i multiusuari. Tècnic/a en sistemes 
multimèdia.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a activi-
tat dissenyar i desenvolupar sistemes 
de telecomunicació i informàtics; 
supervisar i realitzar el muntatge, la 
posada al punt i el manteniment de 
sistemes informàtics i de telecomu-
nicació, i la producció i postproduc-
ció de vídeo i àudio. 

Es pot estudiar a:
41  Institut Anna Gironella de 

Mundet
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
13  Centre Villar
30  Escola Professional Salesiana
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot
79  Roca 
83  Sant Francesc 
86  Santapau-Pifma
90  Stucom
70  La Salle Gràcia 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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Tècnic/a en 
Mecanització
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dur a terme les diferents opera-
cions en els processos de mecanitza-
ció, per controlar els productes 
obtinguts i el funcionament dels 
equips i per obtenir la producció en 
les condicions de qualitat i seguretat 
i dins els terminis adients.

Què estudiaràs? 
Processos de mecanització. Mecanit-
zació per control numèric. Fabricació 
per abrasió, electroerosió, tall, con-
formació i processos especials. 
Fabricació per arrencada de ferritja. 
Sistemes automatitzats. Metrologia i 
assajos. Interpretació gràfica. Forma-
ció i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Ajustador/a operari/ària de màquines 
eina. Polidor/a de metalls i afilador 
d’eines. Operador/a de màquines per 
treballar metalls. Operador/a de 
màquines eina. Operador/a de robots 
industrials. Treballador/a de fabrica-
ció d’eines, mecànic/a, ajustador/a, 
modelista matricer o similar. Torner/a, 
fresador/a o mandrinador/a.

On treballaràs? 
En indústries transformadores de 
metalls relacionades amb els subsec-
tors de construcció de maquinària i 
equip mecànic, material i equip 
elèctric, electrònic i òptic, i de mate-
rial de transport emmarcat en el sec-
tor industrial.

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
30  Escola Professional Salesiana 
32  Escola Tècnica Professional del Clot
26  Escola d’aprenents SEAT

Tècnic/a en Reparació i 
Manteniment d’Aparells 
de Mesura i Control
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dur a terme les diferents operacions 
en els processos de restauració per 
a la mecanització i el manteniment 
d’aparells de mesura i control, verificar 
els productes obtinguts i el seu funcio-
nament, fer la posada en funciona-
ment i l’aturada dels equips, dur a 
terme el manteniment de primer nivell 
dels equips i obtenir la producció en 
les condicions de qualitat i seguretat 
i dins els terminis adients. 

Què estudiaràs? 
Productes mecànics. Mitjans i proces-
sos de mecanització. Preparació i pro-
gramació de màquines de fabricació 
mecànica. Sistemes auxiliars de fabri-
cació mecànica. Fabricació per arrenca-
ment de ferritja. Fabricació per abrasió, 
conformació i procediments especials. 
Control de les característiques del pro-
ducte de mecanització. Manteniment 
d’instruments de mesura i control. Res-
tauració d’aparells de mesura i control. 
Administració, gestió i comercialització 
en la petita empresa. Seguretat en les 
indústries de fabricació mecànica. 
Relacions en l’equip de treball. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Reparador/a o mantenidor/a d’aparells 
de mesura i control. Muntador/a de 
productes micromecànics en general. 
Muntador/a de grans productes per a 
la rellotgeria industrial. Restaurador/a 
d’aparells especials que estan fora del 
circuit comercial. Verificador/a d’ele-
ments d’alta precisió.

On treballaràs?
Empreses transformadores dels metalls 
relacionades amb la fabricació de pro-
ductes metàl·lics, construcció de 
maquinària i equip mecànic, construc-

ció de vehicles automòbils, construcció 
naval, construcció de material de trans-
port i fabricació, reparació i manteni-
ment d’equips de mesura i control.

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la Mercè

Tècnic/a en Soldadura 
i Caldereria 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dur a terme les operacions de fabrica-
ció, muntatge i reparació d’elements de 
construccions metàl·liques, tant fixes 
com mòbils, i per al manteniment de 
primer nivell d’equips i mitjans auxiliars.

Què estudiaràs? 
Interpretació gràfica. Traçat, tall i con-
formació. Mecanització. Soldadura en 
atmosfera natural. Soldadura en atmos-
fera protegida. Muntatge. Metrologia i 
assajos. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Soldador/a o oxitallador/a. Calderer/a. 
Operador/a de projecció tèrmica. 
Muntador/a de canonades i estructures 
metàl·liques. Reparador/a d’estructu-
res d’acer en taller i obra. Serraller.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a 
activitat la fabricació de productes 
metàl·lics estructurals, construcció de 
grans dipòsits i caldereria gruixuda, 
estructures associades a la construc-
ció de maquinària, construcció de 
carrosseries, remolcs i bolquets, 
construcció i reparació naval, de 
material ferroviari, aeronaus, bici-
cletes, motocicletes i tallers 
mecànics independents. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
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Tècnic/a superior 
en Construccions 
Metàl·liques
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
Aquests estudis donen els coneixe-
ments necessaris per intervenir en 
l’elaboració de documentació tècnica 
per a la definició del producte i el 
procés de fabricació, muntatge o 
reparació de construccions.

Què estudiaràs? 
Representació gràfica en fabricació 
mecànica. Disseny de construccions 
metàl·liques. Definició de processos 
de construccions metàl·liques. Pro-
gramació de sistemes automàtics de 
fabricació mecànica. Programació de 
la producció. Processos de mecanit-
zació, tall i conformació en construc-
cions metàl·liques. Processos d’unió 
i muntatge en construccions metàl-
liques. Gestió de la qualitat, preven-
ció de riscos laborals i protecció 
ambiental. Projecte de construccions 
metàl·liques. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en construcció mecàni-
ca. Encarregat/ada de fabricació 
en construccions metàl·liques. 
Encarregat/ada de muntadors en 
construccions metàl·liques. Deli-
neant projectista de caldereria i 
estructures metàl·liques. 
Tècnic/a en disseny assistit per 
ordinador (CAD) de caldereria i 
estructures metàl·liques. 
Dissenyador/a tècnic/a de calde-
reria i estructures. Programador/a 
de sistemes automatitzats en 
fabricació mecànica. 
Programador/a de la producció 
en fabricació mecànica. Tècnic/a 
en desenvolupament de canona-
des. Cap de taller en construcci-
ons metàl·liques i muntatge.

On treballaràs? 
En empreses que tinguin com a activi-
tat la fabricació de productes metàl-
lics estructurals, construcció de grans 
dipòsits i caldereria, estructures asso-

ciades a la construcció de maquinària, 
construcció de carrosseries, remolcs i 
bolquets, construcció i reparació naval, 
de material ferroviari, aeronaus, bici-
cletes i motocicletes.

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Disseny de Productes 
de Fabricació Mecànica
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dissenyar productes de fabricació 
mecànica, eines de processament de 
xapa, motlles i models per a polí-
mers, fosa, forja, estampació o 
pulverimetal·lúrgia, assegurant la 
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qualitat i complint la normativa de 
prevenció de riscos laborals i de pro-
tecció ambiental.

Què estudiaràs?
Representació gràfica en fabricació 
mecànica. Disseny de productes mecà-
nics. Disseny d’eines de processament 
de xapa i estampació. Disseny de mot-
lles i models de fosa. Disseny de mot-
lles per a productes polimèrics. 
Automatització de la fabricació. Tècni-
ques de fabricació mecànica. Projecte 
de disseny de productes mecànics. 
Relacions en l’àmbit de treball. Forma-
ció i orientació laboral. Empresa i inicia-
tiva emprenedora. Formació en centres 
de treball. 

De què treballaràs? 
Delineant projectista. Tècnic/a en 
CAD. Tècnic/a en desenvolupament 
de productes. Tècnic/a en desenvolu-
pament de matrius. Tècnic/a en 
desenvolupament d’utillatge. Tècnic/a 
en desenvolupament de motlles. 
Tècnic/a en desenvolupament de pro-
ductes i motlles. 

On treballaràs? 
En el sector de les indústries tranfor-
madores de metalls, polímers, elastò-
mers i materials compostos relacionades 
amb els subsectors de construcció de 
maquinària i equip mecànic, material i 
equip elèctric, electrònic i òptic, i de 
material de transport enquadrat en el 
sector industrial.

Es pot estudiar a:
30  Escola Professional Salesiana
32  Escola Tècnica Professional del Clot
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la Mercè

Tècnic/a superior en 
Òptica d’Ullera
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar, supervisar i/o realitzar la 
fabricació, el retoc i el manteniment de 
lents de contacte, fabricar i tractar lents 
oftàlmiques i elaborar muntures per a 
lents oftàlmiques segons les caracterís-
tiques facials, estètiques i tècniques.

Què estudiaràs? 
Processos de fabricació i control de 
lents de contacte. Obtenció de lents 
oftàlmiques. Fonaments d’òptica. Dis-
seny, fabricació i control de muntures 
òptiques. Disseny i reparació d’ulleres. 
Disseny i reparació d’instruments 
òptics. Atenció a la clientela. Entrena-
ments visuals. Administració, gestió i 
comercialització d’una petita empresa. 
Anatomia, fisiopatologia i ametropies 
oculars. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Director/a de diversos departaments 
d’empreses òptiques. Assessor/a 
comercial d’òptica. Muntador/a o 
reparador/a d’aparells i instruments 
amb components òptics.

On treballaràs? 
Òptiques, laboratoris de fabricació i 
control de lents, tallers de reparació 
i muntatge de correccions i instru-
ments òptics, fàbriques de muntures 
i gabinets d’entrenament visual i 
d’adaptació de lents de contacte. 

Es pot estudiar a:
50  Institut Joan Brossa

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Programació de la 
Producció en Fabricació 
Mecànica 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A planificar, programar i controlar la 
fabricació per mecanització i muntat-
ge de béns d’equip, partint de la 
documentació del procés i les espe-
cificacions dels productes que s’han 
de fabricar, assegurant la qualitat de 
la gestió i dels productes, així com la 
supervisió dels sistemes de prevenció 
de riscos laborals i protecció ambiental.

Què estudiaràs? 
Interpretació gràfica. Definició de pro-
cessos de mecanització, conformació 

i muntatge. Mecanització per control 
numèric. Fabricació assistida per 
ordinador. Programació de sistemes 
automàtics de fabricació mecànica. 
Gestió de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i protecció ambiental. 
Verificació de productes. Projecte de 
fabricació de productes mecànics. 
Formació i orientació laboral. Empre-
ses i iniciativa emprenedora. Forma-
ció en centres de treball. 

De què treballaràs? 
Tècnic/a en mecànica. Encarregat 
d’instal·lacions de processament de 
metalls. Encarregat d’operadors de 
màquines per treballar metalls. Encar-
regat de muntadors. Programador de 
CNC. Programador de sistemes auto-
matitzats en fabricació mecànica. Pro-
gramador de la producció.

On treballaràs? 
En indústries transformadores de 
metalls relacionades amb els sub-
sectors de construcció de maquinà-
ria i equip mecànic, material i equip 
elèctric electrònic i òptic, i material 
de transport enquadrat en el sector 
industrial.

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana
32  Escola Tècnica Professional del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

30,27%
Estic treballant

18,92%
Estic buscant 
feina

11,35%
Estudio i treballo

39,46%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en Fabricació 
a Mida i Instal·lació 
de Fusteria i Moble 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A definir solucions constructives 
a requeriment del client; construir 
elements de fusteria i mobles a 
mida; realitzar-ne la instal·lació 
“a l’obra” en condicions de segure-
tat i amb la qualitat demanada, 
i gestionar, si escau, una petita 
empresa o un taller. 

Què estudiaràs? 
Definició de solucions en fusteria i 
moble a mida. Operacions bàsiques 
de mecanització en fusteria i moble 
a mida. Fabricació a mida en fusteria 
i moble. Acabament en fusteria i 
moble a mida. Instal·lació en fusteria 
i moble a mida. Administració, gestió 
i comercialització en la petita empre-
sa. Materials i productes en indústri-
es de la fusta. Seguretat en indústries 
de la fusta i el moble. Formació i 
orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Fuster/a. Fuster/a de mobles a 
mida, mobles de cuina i bany. 
Instal·lador/a de parquets i revesti-
ments. Instal·lador/a de portes, 
finestres, escales i baranes. 
Muntador/a d’estructures de fusta.

On treballaràs? 
Fusteries, tallers i botigues 
d’instal·la ció de mobles, parquets, 
portes i finestres, i tallers de deco-
ració i interiorisme. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana

Tècnic/a en Fabricació 
Industrial de Fusteria 
i Moble 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A fer la preparació, la posada al punt 
i l’operació o el comandament de les 
màquines en les fases de mecanitza-
ció, muntatge, acabament, embalat-

ge, emmagatzematge i expedició 
dels processos de fabricació indus-
trial d’elements de fusteria i moble. 

Què estudiaràs? 
Control de magatzem en indústries 
de la fusta. Mecanització industrial 
de la fusta. Muntatge industrial de 
fusteria i moble. Aplicació d’acaba-
ments en fusteria i moble. Materials 
i productes en indústries de la fusta. 
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Seguretat en la indústria de la fusta i 
el moble. Relacions en l’equip de tre-
ball. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Fuster/a en fabricació industrial de 
fusteria i moble. Armador/a 
premsador/a de fusteria. Preparador/a 
muntador/a de mobles. Tapisser/a 
industrial. Envernissador/a lacador/a.

On treballaràs? 
Fàbriques de mobles per a la casa, 
oficina, cuina i bany, i de portes, 
finestres, estructures, parquets i 
revestiments de fusta. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
30  Escola Professional Salesiana

Tècnic/a en Cuina 
i Gastronomia 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer les operacions de manipulació, 
preparació, conservació i presentació 
de tota classe d’aliments, confeccio-
nar ofertes gastronòmiques i ajudar 
en les activitats del servei.

Què estudiaràs? 
Ofertes gastronòmiques. Preelaboració 
i conservació d’aliments. Tècniques 
culinàries. Processos bàsics de pastis-
seria i rebosteria. Productes culinaris. 
Postres per a la restauració. Seguretat 
i higiene en la manipulació d’ali-
ments. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Cuiner/a. Cap de brigada. Empleat/
ada d’economat d’unitats de produc-
ció i servei d’aliments i begudes.

On treballaràs? 
En grans, mitjanes i petites empreses, 
principalment del sector d’hoteleria 
o per compte propi en petits establi-
ments del subsector de restauració.

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
84  Sant Ignasi
15  CETT - Escola d’Hoteleria i Turisme 
38  Fundació de Restauració i Hostalatge
40  Granja-Escola Sinaí

Tècnic/a en Serveis 
de Restauració
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A efectuar les operacions de servei 
d’aliments i begudes, acollir i aten-
dre els clients, i preparar begudes i 
menjars ràpids de tot tipus.

Què estudiaràs? 
Operacions bàsiques en bar i cafeteria. 
Operacions bàsiques en restaurant. 
Serveis en bar i cafeteria. Serveis en 
restaurant i esdeveniments especials. 
El vi i el seu servei. Ofertes gastronò-
miques. Tècniques de comunicació en 
restauració. Seguretat i higiene en la 
manipulació d’aliments. Anglès. For-
mació i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Cambrer/a de bar, cafeteria o restaurant. 
Empleat/ada d’economat d’unitats de 
producció i servei d’aliments i begudes. 
Bàrman. Sommelier. Auxiliar de serveis.

On treballaràs? 
Restaurants, bars, cafeteries o 
empreses de menjars preparats. 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
84  Sant Ignasi 
15  CETT - Escola d’Hoteleria i Turisme 
38  Fundació de Restauració 

i Hostalatge
40  Granja-Escola Sinaí

Tècnic/a superior en 
Agències de Viatges i 
Gestió d’Esdeveniments
2.000 h 2 • CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A programar, organitzar, operar i con-
trolar viatges combinats i tot tipus 
d’esdeveniments, vendre serveis 
turístics en agències de viatges i a 
través d’altres unitats de distribució, 
proposant accions per al desenvolu-
pament dels seus programes de màr-
queting i assegurant la satisfacció 
dels clients. 

Què estudiaràs? 
Estructura del mercat turístic. Proto-
col i relacions públiques. Màrqueting 

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

57,50%
Estic treballant

22,50%
Estic buscant 
feina

10%
Estudio i treballo

10%
Continuo 
estudiant
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turístic. Destinacions turístiques. 
Recursos turístics. Gestió de produc-
tes turístics. Direcció d’entitats d’in-
termediació turística. Anglès. Segona 
llengua estrangera. Projecte d’agèn-
cies de viatges i gestió d’esdeveni-
ments. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball. 

De què treballaràs? 
Venedor/a o programador/a de viatges i 
reserves. Cap d’oficina d’agències de 
viatges. Cap de departament d’agènci-
es de viatges. Agent de viatges. 
Consultor/a de viatges. Organitzador/a 
d’esdeveniments. Venedor/a de serveis 
de viatge i viatges programats. 
Promotor/a comercial de viatges i ser-
veis turístics. Treballador/a del depar-
tament de venda i reserva de bitllets.

On treballaràs? 
En el sector turístic, en el subsector 
de les agències de viatges majoristes 
i/o minoristes, així com en les agèn-
cies especialitzades en recepció i 
esdeveniments. 

Es pot estudiar a:
12  Centre d’Estudis Politècnics 
15  CETT - Escola d’Hoteleria i Turisme 
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
54  Institut Lluïsa Cura
73  Mediterrani
79  Roca
36  Euroaula

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Animació Turística 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A administrar àrees o departaments 
d’animació; definir, promocionar i 
adaptar la programació general d’ac-
tivitats, i coordinar i executar activi-
tats d’animació turística. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió d’una petita 
empresa d’activitats de temps lliure i 
socioeducatives. Tècniques de comu-
nicació per a l’animació. Jocs i activi-
tats físiques recreatives per a 
animació. Activitats i recursos cultu-
rals. Animació en l’àmbit turístic. 
Llengua estrangera. Segona llengua 
estrangera. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Animador/a d’hotel. Animador/a d’ac-
tivitats a l’aire lliure, vetllades i 
espectacles.

On treballaràs? 
Hotels, càmpings, urbanitzacions 
turístiques, clubs esportius, campa-
ments i altres establiments turístics. 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
33  Escola Tècnica Professional 

Xavier

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Gestió d’Allotjaments 
Turístics
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
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. 

Què estudiaràs? 
Estructura del mercat turístic. Proto-
col i relacions públiques. Màrqueting 
turístic. Direcció d’allotjaments turís-
tics. Gestió del departament de 
pisos. Recepció i reserves. Recursos 
humans en l’allotjament. Comercia-
lització d’esdeveniments. Primera 
llengua estrangera: anglès. Segona 
llengua estrangera. Projecte de ges-
tió d’allotjament turístic. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en cen-
tres de treball.
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De què treballaràs? 
Director/a de l’àrea d’allotjament. 
Cap de recepció o de reserves. 
Coordinador/a de qualitat. Encarre-
gat/ada general del servei de pisos 
i neteja. Gestor/a d’allotjament en 
residències, hospitals i similars. 
Gestor/a d’allotjament en cases 
rurals. Coordinador/a d’esdeveni-
ments. Cap de vendes en establi-
ments d’allotjament turístic. 
Comercial d’establiments d’allotja-
ment turístic. Relacions públiques. 
Encarregat/ada de bugaderia. 
Governant/a.

On treballaràs? 
Hotels, càmpings, apartaments turís-
tics i altres establiments turístics. 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
54  Institut Lluïsa Cura
15  CETT - Escola d’Hoteleria 

i Turisme 
36  Euroaula
73  Mediterrani
38  Fundació de Restauració 

i Hostalatge

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Guia, Informació i 
Assistència Turística 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A planificar destinacions turístiques 
de base territorial, informant, guiant 
i assistint viatgers i clients en viat-
ges, així com en terminals, mitjans 
de transport, esdeveniments i altres 
destinacions turístiques.

Què estudiaràs? 
Estructura del mercat turístic. Proto-
col i relacions públiques. Màrqueting 
turístic. Destinacions turístiques. 
Serveis d’informació turística. Pro-
cessos de guia i assistència turística. 
Disseny de productes turístics. 
Anglès. Segona llengua estrangera. 

Projecte de guia, informació i assis-
tència turístiques. Formació i orien-
tació laboral.

De què treballaràs? 
Guia local. Guia acompanyant. Guia 
en emplaçaments de béns d’interès 
cultural. Informador/a turístic/a. Cap 
d’oficines d’informació. Promotor 
turístic. Tècnic d’empresa de consul-
toria turística. Agent de desenvolupa-
ment turístic local. Hostessa/
assistent en mitjans de transport 
terrestre o marítim. Assistent en ter-
minals (estacions, ports i aeroports). 
Encarregat/ada de facturació en ter-
minals de transport. Assistent en 
fires, congressos i convencions. 
Encarregat/ada de serveis en 
esdeveniments. 

On treballaràs? 
En el sector turístic, entès aquest en 
el sentit més ampli, que inclou tot 
tipus d’esdeveniments, terminals de 
viatgers i empreses de transport, a 
més de les àrees turístiques tradicio-
nals, com ara destinacions i punts 
d’informació entre altres. A més 
estaràs capacitat per a la creació i 
implantació de plans i activitats de 
desenvolupament locals lligats al 
mateix sector.

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
54  Institut Lluïsa Cura
14  Centro Catalán Comercial
39 Fundació Prat
84  Sant Ignasi
15  CETT - Escola d’Hoteleria i Turisme
36  Euroaula
73  Mediterrani

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Restauració
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A administrar establiments, àrees o 
departaments de restauració, disse-

nyant-ne i comercialitzant-ne l’oferta 
gastronòmica. 

Què estudiaràs? 
Tipus de restauració. Elaboracions 
culinàries. Processos de pastisseria i 
fleca. Processos de servei. Adminis-
tració d’establiments de restauració. 
Màrqueting en restauració. Llengua 
estrangera. Segona llengua estrange-
ra. Relacions en l’àmbit de treball. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Cap de menjador, economat o celler. 
Director/a de restauració. Cap de cui-
na. Director/a de producció d’ali-
ments i begudes.

On treballaràs? 
Restaurants, bars i cafeteries, empre-
ses de menjars preparats, pastisseries 
o indústries agroalimentàries. 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
84  Sant Ignasi
15  CETT - Escola d’Hoteleria i 

Turisme
38  Fundació de Restauració 

i Hostalatge

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

37,53%
Estic treballant

9,86%
Estic buscant 
feina

17,26%
Estudio i treballo

35,34%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en Laboratori 
d’Imatge
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A fer les operacions de processament 
i tractament de materials fotosensi-
bles exposats, ajustant-te als proces-
sos, procediments i temps establerts i 
a les especificacions del client, acon-
seguint la qualitat requerida i actuant 
en condicions de seguretat. 

Què estudiaràs? 
Revelatge de suports fotosensibles. 
Positivació, ampliació i acabaments. 
Tractament d’imatges fotogràfiques 
per procediments digitals. Administra-
ció, gestió i comercialització en la 
petita empresa. Processos d’imatge 
fotogràfica. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en laboratori fotogràfic i 
cinematogràfic. Tècnic/a en tracta-
ment digital d’imatges fotogràfiques.

On treballaràs? 
Empreses que tenen com a activitat 
el tractament de material fotogràfic i 
cinematogràfic i el tractament digital 
d’imatges. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
34 Escuela de FP Oscus
66  Ites-Ciape

Tècnic/a superior 
en Imatge 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A definir i obtenir imatges fixes o 
mòbils, en qualsevol suport o format, 
per mitjans fotogràfics, cinematogrà-
fics o videogràfics i il·luminar espais 
escènics, determinant-ne i contro-
lant-ne la qualitat tècnica formal 
i expressiva. 

Què estudiaràs? 
Organització de la producció fotogràfi-
ca. Retrat fotogràfic. Reportatge foto-
gràfic. Fotografia publicitària i de 
moda. Fotografia científica i documen-
tal. Tractament i edició analògica digi-
tal d’imatges fotogràfiques. 
Il·luminació d’espais escènics. Organit-
zació de la producció audiovisual. 
Enregistrament d’imatges audiovisuals. 
Postproducció. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. 
Gestió de la qualitat de processament 
i tractament fotogràfic i cinematogrà-
fic. Mitjans fotogràfics i audiovisuals. 
Mitjans i llenguatges de comunicació 
visual. Relacions en l’àmbit de treball. 
Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Fotògraf/a. Operador/a de càmera de 
vídeo, televisió o cinema. Il-
luminador/a d’espais escènics.

On treballaràs? 
Estudis de fotografia, estudis de tele-
visió i vídeo, productores de cinema 
i serveis de comunicació i premsa. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
57  Institut Mitjans Audiovisuals 

(EMAV) 
84  Sant Ignasi
66  Ites-Ciape

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Producció d’Audiovisuals, 
Ràdio i Espectacles 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A planificar, organitzar, supervisar 
i gestionar els recursos econòmics, 
materials, tècnics i humans per pro-
duir audiovisuals, ràdio i/o especta-
cles, i assegurar el compliment dels 
plans o objectius de la producció en 
el temps i les condicions de cost 
i qualitat establerts. 

Què estudiaràs? 
Producció de cinema i vídeo. Pro-
ducció de televisió. Producció de 
ràdio. Producció d’espectacles. Mit-
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jans tècnics audiovisuals. Llenguat-
ges audiovisuals i escènics. Gestió, 
administració i promoció de produc-
cions audiovisuals, radiofòniques i 
d’espectacles. Informàtica de gestió 
en la producció audiovisual. Relaci-
ons en l’àmbit de treball. Formació i 
orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en producció de programes 
de televisió, obres cinematogràfi-
ques, obres videogràfiques, progra-
mes radiofònics i espectacles.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a activitat 
la producció i emissió de programes 
de televisió, programes de ràdio, 
obres videogràfiques, obres cinema-
togràfiques i espectacles. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
57  Institut Mitjans Audiovisuals 

(EMAV) 
13  Centre Villar
84  Sant Ignasi
66  Ites-Ciape

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Realització 
d’Audiovisuals i 
Espectacles
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar i supervisar la prepara-
ció, l’execució i el muntatge de qual-
sevol tipus de programa filmat/gravat 
o en directe, coordinant els mitjans 
tècnics i humans necessaris per rea-
litzar-lo al llarg de tot el procés, con-
trolant-ne el contingut i la forma, i 
també la qualitat establerta. També 
aprendràs a realitzar certs productes 
audiovisuals en el marc d’objectius 
establerts, o sota la direcció corres-
ponent, i a definir les solucions de 
realització que garanteixen la quali-

tat tècnica i formal requerida en el 
producte audiovisual. 

Què estudiaràs? 
Realització en cinema i vídeo. Realit-
zació en televisió. Realització en 
multimèdia. Muntatge/editatge i 
postproducció d’audiovisuals. Repre-
sentacions escèniques i espectacles. 
Comunicació i expressió audiovisual. 
Sistemes tècnics de realització. 
Relacions en l’àmbit de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en realització de televisió 
en control i en estudi, direcció de 
cinema, rodatge, muntatge cinemato-
gràfic, edició de VTR o mesclador/a 
de vídeo.

On treballaràs? 
Televisions públiques i privades, pro-
ductores cinematogràfiques i d’es-
pectacles, i agències de notícies. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
57  Institut Mitjans Audiovisuals 

(EMAV) 
84  Sant Ignasi
66  Ites-Ciape

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en So 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A definir, coordinar i realitzar la cap-
tació, l’enregistrament, el tractament 
i la reproducció de so en producci-
ons audiovisuals, radiofòniques, 
musicals, espectacles i actes, i a 
controlar-ne i assegurar-ne la qualitat 
tècnica i formal. 

Què estudiaràs? 
Organització de la captació i gravació 
de so en audiovisuals. Captació i gra-
vació de so en audiovisuals. Organit-
zació de produccions radiofòniques. 

Tècniques d’operació de ràdio. 
Produccions musicals. Gravació de 
maquetes musicals. Sonorització 
industrial i d’espectacles. Postproduc-
ció d’àudio. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. 
Sistemes i mitjans tècnics de so. 
Comunicació audiovisual i expressió 
sonora. Electrònica bàsica per a apli-
cacions de so. Relacions en l’àmbit 
de treball. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a de so en televisió, ràdio, 
cinema, estudis musicals, teatre i 
espectacles. Editor/a muntador/a de 
so. Tècnic/a de so en postproducció. 
Tècnic/a en sonorització industrial.

On treballaràs? 
Empreses que tinguin com a activitat 
la producció i emissió de programes 
de televisió, programes de ràdio, obres 
videogràfiques publicitàries i educati-
ves, obres cinematogràfiques, especta-
cles i produccions discogràfiques, 
musicals i de sonorització industrial. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
57  Institut Mitjans Audiovisuals 

(EMAV) 
13  Centre Villar

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

38,78%
Estic treballant

16,16%
Estic buscant 
feina

11,79%
Estudio i treballo

33,27%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en 
Caracterització
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A transformar l’aspecte físic d’una per-
sona, adaptant-lo a un personatge 
definit prèviament, fabricar els ele-
ments tècnics necessaris per al procés 
i garantir-ne l’execució en condicions 
de seguretat i higiene òptimes. També 
aprendràs a administrar, gestionar i 
comercialitzar una empresa dedicada a 
la caracterització. 

Què estudiaràs? 
Disseny de personatges i organització 
del treball. Fabricació de pròtesis per 
a la caracterització. Postisseria. 
Maquillatge de caracterització. 
Maquillatge amb efectes especials. 
Transformacions dels cabells per a la 
caracterització. Administració, gestió 
i comercialització de la petita empre-
sa. Materials i productes per a la 
caracterització. Processos audiovi-
suals i espectacles. Anatomofisiolo-
gia aplicada a la caracterització. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Maquillador/a d’efectes especials. 
Caracteritzador/a de personatges. 
Fabricació de postissos i elements 
per a la caracterització.

On treballaràs? 
Televisió, teatre, cinema i publicitat. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
91  Thuya

Tècnic/a en Estètica 
Personal Decorativa 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A aplicar tractaments estètics i tèc-
niques d’estètica personal decorati-
va, assessorar el client en el seu 
àmbit de competència, presentar i 
proporcionar productes, estris i apa-
rells d’ús en bellesa, i administrar, 
gestionar i organitzar un establiment 
de bellesa. 

Què estudiaràs? 
Depilació mecànica i tècniques com-
plementàries. Higiene facial i corpo-
ral. Neteja, desinfecció i 
esterilització. Maquillatge. Escultura 
d’ungles i estètica de mans i peus. 
Promoció i venda de productes i ser-
veis en l’àmbit de l’estètica personal. 
Administració, gestió i comercialitza-
ció en la petita empresa. Anatomia i 
fisiologia humanes bàsiques. Cosme-
tologia aplicada a l’estètica decorati-
va. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Esteticista. Maquillador/a. Repre-
sentant de laboratoris i firmes 
comercials. Especialista en manicura 
i pròtesis d’ungles. Conseller/a de 
bellesa.

On treballaràs? 
Establiments de bellesa, hospitals, 
centres geriàtrics, empreses de ser-
veis funeraris i clíniques de medicina 
estètica. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
64  Institut Vall d’Hebron
35  ESEPP Samper
68  Josep Pons
91  Thuya

Tècnic/a en Perruqueria 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A potenciar la imatge personal i 
assessorar el client, aplicar tècni-
ques de perruqueria per a la cura i 
l’embelliment dels cabells i tècni-
ques complementàries de manicura, 
pedicura, arranjament i rasura de 
barba i bigoti, en condicions de qua-
litat, seguretat i higiene òptimes. 
També aprendràs a administrar, ges-
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tionar i comercialitzar un establiment 
de perruqueria optimant-ne el desen-
volupament de l’activitat empresarial 
sota la supervisió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Direcció tecnicoartística. Tracta-
ments capil·lars. Higiene capil·lar. 
Neteja, desinfecció i esterilització. 
Canvis de color en els cabells. Talla-
da dels cabells i tècniques comple-
mentàries. Canvis de forma 
permanent en els cabells. Canvis 
temporals de la forma dels cabells. 
Pentinats i recollits. Confecció i 
adaptació de perruques, postissos 
i extensions dels cabells. Tècniques 
bàsiques de manicura i pedicura. 
Administració, gestió i comercialitza-
ció en la petita empresa. Anatomia 
i fisiologia humanes bàsiques. 
Cosmetologia aplicada a la perruque-
ria. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Perruquer/a. Estilista.

On treballaràs? 
Perruqueries, departaments de perru-
queria de televisions, teatres, empre-
ses de cinema, hospitals, residències 
geriàtriques, passarel·les de moda i 
empreses de serveis funeraris. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
64  Institut Vall d’Hebron
34 Escuela de FP Oscus
18  Colomer
68  Josep Pons
74  Miquel Griñó
91  Thuya

Tècnic/a superior en 
Assessoria d’Imatge 
Personal
1.700 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
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 expres-
sió verbal i corporal. A més, apren-
dràs a portar l’administració, gestió i 
comercialització d’una empresa dedi-
cada a l’assessorament de la imatge 
personal o et podràs integrar en un 
equip multidisciplinari i optimar el 
desenvolupament de l’activitat de 
l’empresa, sota la supervisió corres-
ponent. 

Què estudiaràs? 
Assessoria de bellesa. Assessorament 
de maquillatge personal. Assessora-
ment en els canvis dels cabells. Esti-
lisme en el vestir. Protocol i usos 
socials. Imatge personal i comunica-
ció. Administració, gestió i comercialit-
zació en la petita empresa. Relacions 
en l’àmbit de treball. Formació i orien-
tació laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Director/a artístic/a d’establiments de 
bellesa. Assessor/a d’imatge, estilista 
en publicacions especialitzades.

On treballaràs? 
Empreses de perruqueria i instituts 
de bellesa, clíniques de medicina 
estètica, publicitat, televisió i cinema. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
05  Arts i Tècniques de la Moda
31  Escola Sup. de Imatge Personal 

Cazcarra
68  Josep Pons

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Estètica
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A potenciar la imatge física –asses-
sorar el client, avaluar les seves 
necessitats estètiques i aplicar els 
tractaments i les cures estètiques 
necessaris en condicions de qualitat, 
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. 

Què estudiaràs? 
Diagnòstic i protocol de processos 
d’estètica integral. Electroestètica. 
Massatge. Estètica hidrotermal. Depi-
lació. Microimplantació de pigments. 
Tècniques de maquillatge prèvies a la 
microimplantació de pigments. Admi-
nistració, gestió i comercialització en 
la petita empresa. Anatomia, fisiolo-
gia i patologia humanes aplicades a 
l’estètica integral. Cosmetologia apli-
cada a l’estètica integral. Formació 
i orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Esteticista. Massatgista. Director/a 
d’institut de bellesa.

On treballaràs? 
Instituts i salons de bellesa, balnearis, 
clíniques de medicina estètica, centres 
de massatge, hospitals, centres gerià-
trics i serveis funeraris. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
35  ESEPP Samper

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

39,77%
Estic treballant

12,50%
Estic buscant 
feina

12,22%
Estudio 

i treballo

35,51%
Continuo 
estudiant
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Tècnic en Elaboració de 
Productes Alimentaris
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A elaborar i envasar productes ali-
mentaris d’acord amb els plans de 
producció i qualitat, efectuant el 
manteniment de primer nivell dels 
equips i aplicant la legislació vigent 
d’higiene i seguretat alimentària, 
protecció ambiental i prevenció de 
riscos laborals.

Què estudiaràs? 
Primeres matèries en la industria ali-
mentària. Operacions de condiciona-
ment de primeres matèries. 
Tractament de transformació i con-
servació. Processament de productes 
alimentaris. Principis de manteni-
ment electromecànic. Processos tec-
nològics en la indústria alimentària. 
Venda i comercialització de produc-
tes alimentaris. Operacions i control 
de magatzem en la indústria alimen-
tària. Seguretat i higiene en la mani-
pulació d’aliments. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en cen-
tres de treball. 

De què treballaràs? 
Elaborador de productes alimentaris. 
Operador de màquines i equips per 
al tractament i elaboració de produc-
tes alimentaris. Operador i controla-
dor de línies d’envasament i 
embalatge. Recepcionista i emma-
gatzemador. Proveïdor de primeres 
matèries i materials a les línies de 
producció. Dossificador. Supervisor 
de línia.

On treballaràs? 
En petites, mitjanes o grans empre-
ses, amb nivells de tecnologia i orga-
nització molt diversos, en les àrees 
funcionals de recepció de primeres 
matèries i materials, preparació i 

Inddúússttrriieeesss aallliimmmmeennttàààrriieesss

maneig d’equips de producció, 
control d’operacions d’elabora-
ció, envasament i embalatge, 
suport al control de qualtiat i 
emmagatzematge i expedició 
de productes acabats.

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria i 

Turisme de Barcelona
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Tècnic/a en Escorxador i 
en Carnisseria i Xarcuteria 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A realitzar les operacions de sacrifici, 
especejament i valoració de la carn, i 
a preparar i elaborar productes de 
carnisseria i xarcuteria, aconseguint 
els objectius de producció i qualitat 
establerts, emprant i mantenint en ús 
la maquinària i els equips necessaris 
i aplicant la normativa tecnicosanità-
ria vigent. També aprendràs a gestio-
nar i administrar una petita empresa. 

Què estudiaràs? 
Sacrifici i acabament d’animals i 
assistència en la inspecció. Especeja-
ment i carnisseria. Xarcuteria. Opera-
cions i control de magatzem. Higiene 
en la indústria alimentària. Seguretat 
en la indústria alimentària. Adminis-
tració, gestió i comercialització en la 
petita empresa. Tecnologia de la carn. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Carnisser/a. Xarcuter/a. Operador/a 
de línia d’escorxador. Auxiliar d’ins-
pecció veterinària.

On treballaràs? 
Comerços d’alimentació, escorxadors 
i indústries de fabricació d’aliments 
carnis. 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona

Tècnic/a en Forneria, 
Rebosteria i Confiteria
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A dur a terme les operacions d’elabo-
ració de productes de forneria, pas-
tisseria i confiteria i a usar la 
maquinària, els equips i els estris 
corresponents.

Què estudiaràs? 
Primeres matèries i processos en for-

neria, pastisseria i rebosteria. Elabo-
racions de forneria i brioixeria. 
Processos bàsics de pastisseria i 
rebosteria. Elaboracions de confiteria 
i altres especialitats. Postres per a la 
restauració. Productes d’obrador. 
Operacions i control de magatzem en 
la indústria alimentària. Seguretat i 
higiene en la manipulació d’ali-
ments. Presentació i venda de pro-
ductes de forneria i pastisseria. 
Formació i orientació laboral. Empre-
sa i iniciativa emprenedora. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Forner/a. Elaborador/a de brioixeria. 
Elaborador/a de masses i bases de 
pizza. Pastisser/a. Elaborador/a i 
decorador/a de pastissos. Confiter/a. 
Reboster/a. Torronaire. Elaborador de 
caramels i dolços.

On treballaràs? 
Indústria alimentària (fabricació de 
pa, gelateria, pastisseria, cacau i 
confiteria). 

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona
38  Fundació de Restauració 

i Hostalatge

Tècnic/a superior en 
Indústria Alimentària 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar i controlar els processos 
d’elaboració de productes alimentaris 
programant i supervisant les opera-
cions i els recursos meterials i 
humans necessaris, aplicant els 
plans de producció, qualitat, segure-
tat alimentària, prevenció de riscos 
laborals i protecció ambiental, 
d’acord amb la legislació vigent. 

Què estudiaràs? 
Tecnologia alimentària. Biotecnologia 
alimentària. Anàlisis d’aliments. 
Tractaments de preparació i conser-
vació dels aliments. Organització de 
la producció alimentària. Comercia-
lització i logística en la indústria ali-

mentària. Gestió de qualitat i 
ambiental en la indústria alimentà-
ria. Manteniment electromecànic en 
la indústria de procés. Control micro-
biològic i sensorial dels aliments. 
Nutrició i seguretat alimentària. 
Processos integrats en la indústria 
alimentària. Innovació alimentària. 
Projecte en la indústria alimentària. 
Formació i orientació laboral. Empre-
sa i iniciativa emprenedora. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Cap de línia, planta de fabricació, 
secció o magatzem, segons les nor-
mes establertes en els plans de 
seguretat alimentària i de prevenció 
de riscos laborals.

On treballaràs? 
En petites, mitjanes o grans empre-
ses de la indústria alimentària inte-
grat en un equip de treball on faràs 
tasques de gestió de la producció, 
organització i control, en les àrees 
funcionals de logística, investigació i 
desenvolupament, qualitat i segure-
tat alimentària, prevenció de riscos 
laborals i protecció ambiental.

Es pot estudiar a:
45  Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

24,24%
Estic treballant

12,12%
Estic buscant 
feina

24,24%
Estudio 

i treballo

39,39%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A instal·lar i mantenir serveis 
sobre xarxes fixes i mòbils, serveis 
d’Internet, sistemes informàtics 
monousuari i multiusuari, i prestar 
suport a la persona usuària.

Què estudiaràs? 
Muntatge i manteniment d’equips. 
Sistemes operatius monolloc. 
Aplicacions ofimàtiques. Sistemes 
operatius en xarxa. Xarxes locals. 
Seguretat informàtica. Serveis en 
xarxa. Aplicacions web. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciati-
va empresarial. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en instal·lació i reparació 
d’equips informàtics. Tècnic/a 
en manteniment de sistemes 
informàtics en entorns monousuari i 
multiusuari. Tècnic/a en manteniment 
de serveis d’Internet. Tècnic/a en 
suport informàtic. Tècnic/a en xarxes 
de dades. Tècnic/a en vendes 
de TIC per a sectors industrials. 
Reparador/a de perifèrics de 
sistemes microinformàtics. 
Comercial de microinformàtica. 
Operador/a de teleassistència. 
Operador/a de sistemes.

On treballaràs? 
Empreses de diversos sectors 
d’activitat econòmica: departaments 
d’informàtica, de processament de 
dades o tècnics d’empreses proveïdo-
res o distribuïdores de serveis infor-
màtics; sector de serveis a les 
empreses: empreses de comunica-
cions i empreses proveïdores de 
serveis d’Internet. 

Es pot estudiar a:
42  Institut Ausiàs March

Innfoorrmmmmàttiicccaaa i ccoooommmmuunniicccaaacciioonnss

51  Institut Joan d’Àustria
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
59  Institut Obert de Catalunya
60  Institut Poblenou
06  Bemen 3
13  Centre Villar

30  Escola Professional Salesiana
67  Joan Pelegrí
69  La Salle Barceloneta
76  Monlau
77  Palcam
90  Stucom
79 Roca
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12  Centre d’Estudis Politècnics
32  Escola Tècnica Professional del Clot
30  Escola Professional Salesiana
76  Monlau
79  Roca
83  Sant Francesc
90  Stucom 
77  Palcam 
65  Institució Cultural del C.I.C.
70  La Salle Gràcia

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament
d’Aplicacions
Multiplataforma
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar, implantar, documen-
tar i mantenir aplicacions informàti-
ques multiplataforma, utilitzant 
tecnologies i entorns de desenvolu-
pament específics, garantint l’accés 
a les dades de forma segura i com-
plint els criteris d’usabilitat i qualitat 
exigits en els estàndards establerts.

Què estudiaràs? 
Sistemes informàtics. Bases de 
dades. Programació. Llenguatges de 
marques i sistemes de gestió d’infor-
mació. Entorns de desenvolupament. 
Accés a dades. Desenvolupament 
d’interfícies. Programació multimèdia 
i dispositius mòbils. Programació de 
serveis i processos. Sistemes de ges-
tió empresarial. Projecte de desenvo-
lupament d’aplicacions 
multiplataforma. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa empresa-
rial. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Desenvolupador d’aplicacions infor-
màtiques per a la gestió empresarial 
i de negoci. Desenvolupador d’apli-
cacions de propòsit general. Desen-
volupador d’aplicacions en l’àmbit de 
l’entreteniment i la informació mòbil.

On treballaràs? 
Entitats públiques o privades de qual-

Tècnic/a superior en 
Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A configurar, administrar i mantenir sis-
temes informàtics, garantint la funcio-
nalitat i integritat dels recursos i serveis 
del sistema, amb la qualitat exigida i 
complint la reglamentació vigent.

Què estudiaràs? 
Implantació de sistemes operatius. 
Planificació i administració de xar-
xes. Fonaments de maquinari. Gestió 
de bases de dades. Llenguatges de 
marques i sistemes de gestió d’infor-
mació. Administració de sistemes 
operatius. Serveis de xarxa i Internet. 
Implantació d’aplicacions web. 
Administració de sistemes gestors de 
bases de dades. Seguretat i alta dis-
ponibilitat. Projecte d’administració 
de sistemes informàtics en xarxa. 
Formació i orientació laboral. Empre-
sa i iniciativa empresarial. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic en administració de sistemes. 
Responsable d’informàtica. Tècnic en 
serveis d’Internet. Tècnic en serveis 
de missatgeria electrònica. Personal 
de suport i suport tècnic. Tècnic en 
teleassistència. Tècnic en administra-
ció de bases de dades. Tècnic de xar-
xes. Supervisor de sistemes. Tècnic 
en serveis de comunicacions. Tècnic 
en entorns web.

On treballaràs? 
En l’àrea d’informàtica d’entitats que 
disposin de sistemes de dades i 
infraestructura de xarxes (intranet, 
internet i/o extranet).

Es pot estudiar a:
42  Institut Ausiàs March
46  Institut Escola del Treball
49  Institut Jaume Balmes
50  Institut Joan Brossa
51  Institut Joan d’Àustria
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
59  Institut Obert de Catalunya
60  Institut Poblenou
06  Bemen 3

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

31,79%
Estic treballant

8,97%
Estic buscant 
feina

13,08%
Estudio 

i treballo

46,15%
Continuo 
estudiant

sevol grandària, tant per compte d’al-
tri com per compte propi, en l’àrea de 
desenvolupament d’aplicacions infor-
màtiques multiplataforma en diversos 
àmbits: gestió empresarial i de nego-
ci, relacions amb clients, educació, 
oci, dispositius mòbils i entreteni-
ment, entre altres; aplicacions desen-
volupades i implantades en entorns 
intranet, extranet i Internet; implanta-
ció i adaptació de sistemes de planifi-
cació de recursos empresarials i de 
gestió de relacions amb els clients.

Es pot estudiar a:
42  Institut Ausiàs March
46  Institut Escola del Treball
49  Institut Jaume Balmes
50  Institut Joan Brossa 
51  Institut Joan d’Àustria
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
59  Institut Obert de Catalunya
60  Institut Poblenou
12  Centre d’Estudis Politècnics
32  Escola Tècnica Professional del Clot
30  Escola Professional Salesiana
76  Monlau
79  Roca
83  Sant Francesc
06  Bemen 3
65  Institució Cultural del C.I.C.
70  La Salle Gràcia

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

50



E
ns

en
ya

m
en

ts
 a

rt
ís

ti
cs

51

Tècnic/a en Instal·lació 
i Manteniment 
Electromecànic de 
Maquinària i Conducció 
de Línies 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A efectuar el manteniment i la repara-
ció de maquinària i equipament indus-
trial, en condicions de qualitat i 
seguretat en els terminis requerits; 
obtenir la producció en línies automa-
titzades 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 disponibi-
litat. També aprendràs a fer el muntat-
ge i la instal·lació en planta de 
maquinària i equipament industrial, 
duent a terme el servei tècnic postven-
da en condicions de qualitat i segure-
tat, en els terminis requerits. 

Què estudiaràs? 
Muntatge i manteniment mecànic. 
Muntatge i manteniment elèctric. Con-
ducció i manteniment de línies automa-
titzades. Qualitat en el muntatge i 
procés. Administració, gestió i comerci-
alització en la petita empresa. Repre-
sentació gràfica i verificació d’elements 
mecànics. Tècniques de mecanització i 
unió. Electrotècnia. Automatismes elèc-
trics, pneumàtics i hidràulics. Seguretat 
en el muntatge i el manteniment 
d’equips i instal·lacions. Relacions en 
l’equip de treball. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Mecànic/a de manteniment. Electri-
cista. Electromecànic/a de manteni-
ment. Muntador/a industrial. 
Conductor/a o mantenidor/a de línia 
automatitzada.

On treballaràs? 
Indústries metal·lúrgiques i de 
fabricació de productes metàl·lics, 

indústries de la construcció de 
maquinària i equips mecànics, cons-
trucció i muntatge de vehicles auto-
mòbils, indústria tèxtil i edició i arts 
gràfiques. 

Es pot estudiar a:
41  Institut Anna Gironella de Mundet
61  Institut Rambla Prim(*)
76  Monlau
26  Escola d’aprenents SEAT

(*) 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 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
A dur a terme les operacions de mun-
tatge, manteniment i reparació 
d’instal·lacions de fred, climatització, 
calefacció, aigua i gasos, combusti-
bles en edificis, instal·lacions de pro-
cés continu i auxiliars de la 
producció, amb la qualitat requerida, 
complint la reglamentació vigent i en 
condicions de seguretat. 

Què estudiaràs? 
Màquines i equips frigorífics. Assajos 
físics i fisicoquímics. Instal·lacions 
frigorífiques. Instal·lacions de clima-
tització i ventilació. Instal·lacions de 
producció de calor. Instal·lacions 
d’aigua i gas. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empre-
sa. Electrotècnia. Tècniques de 
mecanització i unió per al muntatge i 
el manteniment d’instal·lacions. 
Instal·lacions elèctriques i automatis-
mes. Seguretat en el muntatge i el 
manteniment d’equips i instal-
lacions. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball. 

De què treballaràs? 
Instal·lador/a o mantenidor/a d’ins-
tal·lacions de calefacció, climatització 
i aigua calenta sanitària. Instal·lador/a 
o mantenidor/a frigorista. Instal·lador/a 
de gas. Mantenidor/a d’instal·lacions 
industrials.

On treballaràs? 
Instal·lacions d’edificis d’habitatges, 
edificis industrials, oficines, instal-
lacions esportives, hospitals, hiper-
mercats i grans magatzems. 

Es pot estudiar a:
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot
46  Institut Escola del Treball
41   Institut Anna Gironella de 

Mundet

Tècnic/a superior en 
Desenvolupament de 
Projectes d’Instal·lacions 
Tèrmiques i de Fluids
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A desenvolupar projectes i planificar 
el muntatge d’instal·lacions tèrmi-
ques i de fluids en edificis i proces-
sos industrials.

Què estudiaràs? 
Sistemes elèctrics i automàtics. 
Equips i instal·lacions tèrmiques. Pro-
cessos de muntatge d’instal·la cions. 
Representació gràfica d’ins tal·lacions. 
Energies renovables i eficiència ener-
gètica. Gestió del muntatge, la quali-
tat i el manteniment. Configuració 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
Manteniment d’instal·lacions frigorífi-
ques i de climatització. Manteniment 
d’ins tal·lacions calorífiques i de 
fluids. Projecte de manteniment 
d’instal·la cions tèrmiques i de fluids. 
Formació i orientació laboral. Empre-
sa i iniciativa emprenedora. Formació 
en centres de treball.
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De què treballaràs? 
Tècnic/a en planificació i programa-
ció de processos de manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
Cap d’equip de muntadors de xarxes 
i sistemes de distribució de fluids. 
Cap de manteniment. Tècnic/a en 
fred industrial. Frigorista. Tècnic/a 
en climatització i ventilació i extrac-
ció. Tècnic/a en xarxes i sistemes de 
distribució de fluids. Tècnic/a en 
instal·lacions calorífiques. Instal-
lador/a de calefacció i ACS. 
Mantenidor/a de calefacció i ACS. 
Tècnic/a en manteniment d’ins-
tal·lacions auxiliars per a la produc-
ció. Supervisor/a de muntatge 
d’instal·lacions tèrmiques. Cap d’equip 
de manteniment d’instal·lacions 
de calor.

On treballaràs? 
En indústries de muntatge i manteni-
ment d’instal·lacions tèrmiques i de 
fluids relacionades amb els subsec-
tors 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:
46  Institut Escola del Treball
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Manteniment d’Equips 
Industrials
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
Manteniment d’aeronaus amb aviòni-
ca, programació i construcció, així 
com manteniment d’equips mecà-
nics i sistemes. Programar i organit-
zar la realització dels plans de 
manteniment de maquinària i equip 
industrial, partint de la documenta-
ció tècnica. Coordinar i supervisar 
l’execució dels processos de mante-
niment i realitzar la instal·lació en 

planta de la maquinària, l’equip 
industrial i la posada al punt, opti-
mant els recursos humans i els mit-
jans disponibles, donant el suport 
necessari als tècnics de nivell infe-
rior i aconseguint els nivells de qua-
litat i les condicions de seguretat 
establertes i de normalització 
vigents. Desenvolupar projectes 
de modificació o millora de la 
maquinària a partir de l’avantprojec-
te, d’acord amb les normes establer-
tes i garantint la viabilitat de la 
fabricació. 

Què estudiaràs? 
Processos i gestió de manteniment. 
Muntatge i manteniment del sistema 
mecànic. Muntatge i manteniment 
dels sistemes hidràulics i pneumà-
tics. Muntatge i manteniment dels 
sistemes elèctrics i electrònics. Mun-
tatge i manteniment dels sistemes 
automàtics de producció. Projectes 
de modificació de l’equip industrial. 
Tècniques de fabricació per al man-
teniment i muntatge. Representació 
gràfica en maquinària. Qualitat en el 
manteniment i muntatge d’equips i 
instal·lacions. Plans de seguretat en 
el manteniment i muntatge d’equips 
i instal·lacions. Elements de màqui-
nes. Relacions en l’àmbit de treball. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en instal·lacions i muntat-
ges d’equips industrials. Tècnic/a en 
organització del manteniment.

On treballaràs? 
Indústria aeroespacial, tant en 
fabricació com en manteniment, 
línies aèries, manteniment d’aero-
naus, indústries metal·lúrgiques i de 
fabricació de productes metàl·lics, 
indústria de la construcció de maqui-
nària i equip mecànic, indústria tèx-
til, edició i arts gràfiques. 

Es pot estudiar a:
41  Institut Anna Gironella 

de Mundet

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Manteniment 
d’Instal·lacions
Tèrmiques i de Fluids
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A programar, coordinar i supervisar 
l’execució dels processos de mun-
tatge i manteniment de les instal-
lacions d’edificis i processos 
industrials i dur-ne a terme la posa-
da en servei, optimant els recursos 
humans i els mitjans disponibles, i 
donant el suport necessari als tèc-
nics de nivell inferior, amb la quali-
tat requerida; a complir la 
reglamentació vigent en condicions 
de seguretat. També aprendràs a 
elaborar projectes de modificació o 
millora de les instal·lacions d’edifici 
i de procés a partir de l’avantpro-
jecte, d’acord amb les normes esta-
blertes i garantint la viabilitat de 
les instal·lacions. 

Què estudiaràs?
Sistemes elèctrics i automàtics. 
Equips i instal·lacions tèrmiques. 
Processos de muntatge d’instal·la-
cions. Representació gràfica d’ins-
tal·lacions. Energies renovables i 
eficiència energètica. Configuració 
d’instal·lacions de climatització, 
calefacció i ACS. Configuració 
d’instal·lacions frigorífiques. 
Configuració d’instal·lacions de 
fluids. Planificació del muntatge 
d’instal·lacions. Projecte d’instal·la-
cions tèrmiques i de fluids. Forma-
ció i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Formació 
en centres de treball.

On treballaràs? 
Indústries de muntatge i manteni-
ment d’instal·lacions tèrmiques i de 
fluids relacionades amb els subsec-
tors de climatització (calefacció, 
refrigeració i ventilació) i producció 
d’aigua calenta sanitària, en el sec-
tor industrial i en el sector d’edifica-
ció i obra civil.

Es pot estudiar a:
32  Escola Tècnica Professional 
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Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Prevenció de Riscos 
Professionals
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A gestionar la prevenció de riscos en 
el procés de béns i serveis, l’avalua-
ció i el control dels riscos derivats de 
les condicions de seguretat, l’ambient 
de treball i l’organització i la càrrega 
de treball, així com l’actuació en 
situacions d’emergència. 

Què estudiaràs? 
Gestió de la prevenció. Riscos deri-
vats de les condicions de seguretat. 
Riscos físics ambientals. Riscos quí-
mics i biològics ambientals. Prevenció 
de riscos derivats de l’organització i la 
càrrega de treball. Emergències. Rela-
cions en l’àmbit de treball. Formació i 
orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en prevenció. Tècnic/a en 
seguretat i higiene.

On treballaràs? 
Qualsevol sector d’activitat econòmi-
ca, en general, dins de l’àrea de la 
prevenció de riscos lligada directa-
ment al procés de producció de béns 
i serveis, tant en empreses grans 
com petites i mitjanes, de caràcter 
públic i privat; com també en empre-
ses de serveis petites o mitjanes 
externes a la indústria. Entre els sec-
tors en què pots dur a terme l’activi-
tat destaquen els classificats com a 
activitats amb perillositat especial. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
55  Institut Mare de Déu de la 

Mercè
59  Institut Obert de Catalunya

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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Tècnic/a en Laboratori 
 1.300 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
Preparar mostres i fer anàlisis 
químiques, mesures, assajos físics 
i proves microbiològiques seguint 
procediments i mètodes analítics 
establerts i respectant les normes 
de seguretat i mediambientals 
establertes.

Què estudiaràs? 
Operacions bàsiques de laboratori. 
Assajos físics i fisicoquímics. Quími-
ca bàsica. Química analítica clàssi-
ca. Química analítica instrumental. 
Proves microbiològiques. Informació 
i seguretat en el laboratori. Formació 
i orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Auxiliar de laboratori.

On treballaràs? 
Laboratoris de plantes de tractament 
d’aigües, laboratoris de recerca i 
desenvolupament, laboratoris de con-
trol de qualitat i plantes pilot. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
58  Institut Narcís Monturiol

Tècnic/a en Operacions 
de Fabricació de 
Productes Farmacèutics 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
Totes les operacions de processa-
ment i control de les diferents fases 
de fabricació de productes farmacèu-
tics i afins, controlant el funciona-
ment, la posada en marxa i l’aturada 
dels equips, en les condicions de 
seguretat, qualitat i ambientals 
establertes, i responsabilitzant-te 
del manteniment de primer nivell 
dels equips. 

Què estudiaràs? 
Química aplicada. Serveis auxiliars 
del procés químic. Operacions del 
procés farmacèutic. Dosificació i 
condicionament de productes farma-
cèutics. Organització, seguretat i 
ambient químic. Instrumentació i 
control de processos químics. Forma-
ció i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a de fabricació de productes 
farmacèutics. Operador/a de control 
de qualitat.

On treballaràs? 
Indústries de fabricació de productes 
farmacèutics, fabricació de colo-
rants, fabricació de plaguicides, 
fabricació d’olis essencials i substàn-
cies aromàtiques, fabricació de 
sabons i altres productes de perfu-
meria i cosmètics i indústries d’ali-
mentació. 

Es pot estudiar a:
58  Institut Narcís Monturiol

Tècnic/a en Planta 
Química
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer totes les operacions bàsiques i 
de control dels diversos processos 
químics, incloent-hi el control del 
funcionament, l’engegada i l’aturada 
dels equips en les condicions de 
seguretat, qualitat i ambientals esta-
blertes, i per responsabilitzar-te del 
manteniment de primer nivell.

Què estudiaràs? 
Paràmetres químics. Operacions uni-
tàries en planta química. Operacions 
de reacció en planta química. Con-
trol de processos químics industrials. 
Operacions de generació i transferèn-
cia d’energia en procés químic. 
Transport de materials en la indús-
tria química. Tractament d’aigües. 

Principis de manteniment electrome-
cànic. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Operador/a conductor/a d’equips 
de planta química. Operador/a 
conductor/a de calderes i forns. 
Operador/a conductor/a de mescles.

On treballaràs? 
En el sector de la química bàsica 
(refinament de petroli, petroquímica, 
gasos, química orgànica), sector de 
la química transformadora (pintures, 
olis essencials, sabons, explosius, 
etc.) i altres sectors productius 
en què tenen lloc operacions 
químiques. 

Es pot estudiar a:
58  Institut Narcís Monturiol

Tècnic/a superior en 
Fabricació de Productes 
Farmacèutics i Afins 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A organitzar i participar en una línia 
o un equip de producció, controlar 
el procés farmacèutic i el nivell de 
qualitat, complir les normes de cor-
recta fabricació i supervisar el com-
pliment de les normes de seguretat 
i ambientals.

Què estudiaràs? 
Organització i gestió en indústries de 
procés. Àrees i serveis de planta far-
macèutica. Operacions unitàries apli-
cades a la preparació de productes 
farmacèutics i afins. Fabricació 
industrial de productes farmacèutics 
i afins. Gestió de la qualitat en la 
fabricació de productes farmacèutics 
i afins. Anàlisi i control de les prime-
res matèries, elements de condicio-
nament i productes acabats. 
Seguretat i ambient químic. Rela-
cions en l’àmbit de treball. Formació 
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i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a de fabricació de productes 
farmacèutics. Cap de línia o cap 
d’equip de fabricació de productes 
farmacèutics. Tècnic/a de control. 
Inspector/a de processos.

On treballaràs? 
Indústries de fabricació de productes 
farmacèutics, colorants, plaguicides, 
olis essencials i substàncies aromàti-
ques, sabons i altres productes de 
perfumeria i cosmètics i en la indús-
tria de l’alimentació. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
58  Institut Narcís Monturiol

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Laboratori d’Anàlisi 
i de Control de Qualitat
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar i supervisar l’activitat del 
laboratori i desenvolupar i aplicar tèc-
niques d’assaig i anàlisis físiques, quí-
miques o microbiològiques sobre 
primeres matèries i productes químics 
o alimentaris adreçats a la investiga-
ció, l’anàlisi i el control de qualitat.

Què estudiaràs? 
Mostreig i preparació de la mostra. 
Anàlisis químiques. Anàlisi instru-
mental. Assajos físics. Assajos fisico-
químics. Assajos microbiològics. 
Assajos biotecnològics. Qualitat i 
seguretat en el laboratori. Projecte 
de laboratori d’anàlisis i control de 
qualitat. 

De què treballaràs? 
Tècnic/a de laboratori i control de 
qualitat. Analista d’investigació i 
desenvolupament. Analista d’aigües. 
Analista de primeres matèries i pro-
ductes acabats.

On treballaràs? 
Laboratoris de control de qualitat, 
laboratoris de plantes de tractament 
d’aigües, laboratoris de recerca i 
desenvolupament i plantes pilot. 

Es pot estudiar a:
46  Institut Escola del Treball
58  Institut Narcís Monturiol
67  Joan Pelegrí

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Química Ambiental 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A organitzar i gestionar els mitjans i 
les mesures de protecció ambiental, 
inspeccionar i controlar instal-
lacions per a la prevenció i la con-
servació del medi ambient, analitzar 
mostres d’afluents i efluents, i pro-
posar/establir les mesures correcto-
res necessàries. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de la protecció 
ambiental. Control d’emissions a l’at-
mosfera. Control de residus. Tècni-
ques d’anàlisis fisicoquímiques, 
químiques i microbiològiques d’ai-
gües. Estacions depuradores d’aigües 
residuals. Seguretat química i higiene 
industrial. Relacions en l’àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en depuració d’aigües. 
Tècnic/a en tractament de residus. 
Tècnic/a en control atmosfèric. 
Tècnic/a en auditories i avaluació 
d’impactes.

On treballaràs? 
Indústries i laboratoris de qualsevol 
sector que tracti aigües, residus 
sòlids o controli la contaminació 
atmosfèrica, consultoris mediambien-
tals i empreses d’instal·lacions 
d’equips descontaminants. 

Es pot estudiar a:
58  Institut Narcís Monturiol

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Química Industrial
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar i controlar les operaci-
ons de les plantes de processament 
químic i de cogeneració d’energia 
i serveis auxiliars associats.

Què estudiaràs? 
Organització i gestió en indústries 
químiques. Transport de sòlids i 
fluids. Generació i recuperació 
d’energia. Operacions bàsiques en la 
indústria química. Reactors químics. 
Regulació i control del processament 
químic. Manteniment electromecànic 
en indústries de processament. For-
mulació i preparació de mescles. 
Condicionament i emmagatzematge 
de productes químics. Prevenció de 
riscos en indústries químiques. Pro-
jecte d’indústries de processament 
químic. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.
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De què treballaràs? 
Encarregat/ada de planta química. 
Encarregat/ada d’operacions de 
màquines per fabricar, transformar 
i condicionar productes químics. 
Supervisor/a d’àrea de producció 
d’energia. Supervisor/a d’àrea de ser-
veis auxiliars. Supervisor/a de refine-
ries de petroli i gas natural. Cap 
d’equip en instal·lacions de tracta-
ment químic. Cap d’equip en magat-
zems d’indústries químiques. Cap de 
parc de tancs en indústries quími-
ques. Cap de zona de recepció i 
expedició de matèries i productes 
químics. Supervisor/a de sistemes de 
control. Supervisor/a de cambra de 
control. Supervisor/a d’àrea en plan-
tes de química de transformació. 
Supervisor/a d’àrea de condiciona-
ment. Responsable de formulació.

On treballaràs? 
En indústries químiques de diferents 
sectors (refinament de petroli, petro-
química, gasos, pintures, olis, explo-
sius, etc.).

Es pot estudiar a:
58  Institut Narcís Monturiol

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic en Cures 
Auxiliars d’Infermeria 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A proporcionar cures auxiliars al 
pacient/client i actuar sobre les con-
dicions sanitàries del seu entorn, 
com a membre d’un equip d’inferme-
ria en centres sanitaris d’atenció 
especialitzada i d’atenció primària, 
sota la dependència d’una persona 
diplomada infermeria o, si escau, 
com a membre d’un equip de salut 
en l’assistència derivada de la pràcti-
ca de l’exercici liberal, sota la super-
visió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Operacions administratives i docu-
mentació sanitària. L’ésser humà 
davant la malaltia. Benestar del/de la 
pacient: necessitats d’higiene, repòs i 
moviment. Cures bàsiques d’inferme-
ria aplicades a les necessitats de l’és-
ser humà. Primers auxilis. Higiene del 
medi hospitalari i neteja de material. 
Suport psicològic al pacient/client. 
Educació per a la salut. Tècniques 
d’ajuda odontològica i estomatològica. 
Relacions en l’equip de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a auxiliar d’infermeria. Tècnic/a 
auxiliar d’atenció primària. Tècnic/a 
d’atenció domiciliària. Tècnic/a auxiliar 
d’unitats especials i salut mental.

On treballaràs? 
Hospitals, consultes mèdiques, clíni-
ques dentals, centres geriàtrics, cen-
tres de salut mental, centres de 
balneoteràpia, centres o hospitals de 
dia, unitats d’atenció sociosanitària 
d’entitats públiques o privades. 

Es pot estudiar a:  
48  Institut Flos i Calcat
53  Institut La Guineueta
43  Institut Bonanova

63  Institut Salvador Seguí
11  Centre d’Estudis Catalunya
16  CEYR-Villarroel
20  Disced
33  Escola Tècnica Professional Xavier
34 Escuela de FP Oscus
72  López Vicuña
79  Roca
85  Santa Maria dels Apòstols
87  Santíssima Trinitat
88  Solc Nou
80  Roger de Llúria

Tècnic/a en Farmàcia 
i Parafarmàcia
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A ajudar a dispensar i elaborar pro-
ductes farmacèutics i afins, vendre 
productes parafarmacèutics i fer tas-
ques administratives i de control de 
magatzem.

Què estudiaràs? 
Disposició i venda de productes. Ofi-
cina de farmàcia. Dispensació de 
productes farmacèutics. Dispensació 
de productes parafarmacèutics. Ope-
racions bàsiques de laboratori. For-
mulació magistral. Promoció de la 
salut. Primers auxilis. Anatomofisio-
logia i patologia bàsiques. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en cen-
tres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en farmàcia. Tècnic/a auxi-
liar en farmàcia. Tècnic/a en magat-
zem de medicaments. Tècnic/a en 
farmàcia hospitalària. Tècnic/a en 
establiments de parafarmàcia.

On treballaràs? 
Hospitals, farmàcies i establiments 
de parafarmàcia. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
16  CEYR-Villarroel

SSaaniittaatt

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
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33  Escola Tècnico Professional 
Xavier

72  López Vicuña
88  Solc Nou
78  Ramon y Cajal

Tècnic/a en 
Emergències Sanitàries 

2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A traslladar pacients al centre sanita-
ri, prestar atenció bàsica sanitària i 
psicològica en l’entorn prehospitala-
ri, dur a terme activitats de teleope-
ració i teleassistència sanitària, i 
col·laborar en l’organització i el 
desenvolupament dels plans d’emer-
gència, dispositius de risc previsibles 
i logística sanitària davant una 
emergència individual, col·lectiva 
o catàstrofe.

Què estudiaràs? 
Manteniment mecànic preventiu del 
vehicle. Logística sanitària en emer-
gències. Dotació sanitària. Atenció 
sanitària inicial en situacions 
d’emergència. Atenció sanitària 
especial en situacions d’emergència. 
Evacuació i trasllat de pacients. 
Suport psicològic en situacions 
d’emergència. Plans d’emergències 
i dispositius de riscos previsibles. 
Teleemergències. Anatomofisiologia 
i patologia bàsiques. Formació i ori-
entació laboral. Empresa i iniciativa 
emprenedora. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en transport sanitari. 
Tècnic/a en emergències sanitàries. 
Operador/a de teleassistència. 
Operador/a de centres de coordinació 
d’urgències i emergències.

On treballaràs? 
En el sector sanitari públic o privat, 
en relació amb el trasllat de pacients 
o víctimes, la prestació d’atenció 
sanitària i psicològica inicial i la 
col·laboració en la preparació i 
desenvolupament de la logística 
sanitària davant emergències col-
lectives o catàstrofes.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en transport sanitari. 
Tècnic/a d’emergències sanitàries. 
Operador de teleassistència. 
Operador/a de centres de coordinació 
d’urgències i emergències.

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta

Tècnic/a superior en 
Anatomia Patològica 
i Citologia 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A practicar, en el teu nivell, 
necròpsies, processament de biòpsi-
es i estudis citològics de mostres clí-
niques, interpretant-ne i validant-ne 
els resultats tècnics per tal que ser-
veixin com a suport al diagnòstic 
clínic o medicolegal, organitzant i 
programant el treball i complint cri-
teris de qualitat del servei i d’opti-
mació de recursos, sota la supervisió 
corresponent. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea 
de treball assignada en la unitat/
gabinet d’anatomia patològica i 
citologia. Necròpsies. Processament 
de teixits i citopreparació. Fona-
ments de citologia i histologia. Cito-
logia ginecològica. Citologia de 
secrecions i líquids. Citologia de 
mostres no ginecològiques obtingu-
des per punció. Fotografia macroscò-
pica i microscòpica. 
Anatomofisiologia i patologia bàsi-
ques. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a especialista en anatomia 
patològica. Citotècnic/a. Ajudant/a 
de forense.

On treballaràs? 
Laboratoris d’anatomia patològica i 
de citologia, laboratoris de centres 
de planificació familiar, sales de 
necròpsies d’hospitals o instituts 
anatomicoforenses i laboratoris de 
centres de recerca. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
43  Institut Bonanova

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Audiologia Protèsica 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
Seleccionar, muntar, reparar i adap-
tar pròtesis, a partir d’una prescrip-
ció mèdica, per a la correcció de 
deficiències auditives, instruir en la 
utilització de pròtesis i complir o 
assegurar el compliment de les espe-
cificacions establertes per la norma-
tiva i la prescripció corresponents. 

Què estudiaràs? 
Característiques anatomicosensorials 
auditives. Tecnologia electrònica en 
audiopròtesis. Acústica i elements de 
protecció sonora. Elaboració de mot-
lles i protectors auditius. Elecció i 
adaptació de pròtesis auditives. Aten-
ció a l’hipoacúsic. Audició i comuni-
cació verbal. Projecte d’audiologia 
protèsica. Formació i orientació labo-
ral. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a superior en audiopròtesi. 
Tècnic/a especialista audioprotetista. 
Tècnic/a en elaboració de motlles i 
protectors auditius. Tècnic/a en mesu-
rament de nivell sonor. Audiometrista.

On treballaràs? 
En establiments destinats a l’adapta-
ció 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:
32  Escola Tècnica Professional 

del Clot

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior 
en Dietètica 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A elaborar dietes adaptades a perso-
nes i col·lectius i controlar la qualitat 
de l’alimentació humana, analitzant-
ne els comportaments alimentaris i 
les necessitats nutricionals, i a pro-
gramar i aplicar activitats educatives 
que millorin els hàbits d’alimentació 
de la població, sota la supervisió cor-
responent. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea de tre-
ball assignada en la unitat/gabinet 
de dietètica. Alimentació equilibra-
da. Dietoteràpia. Control alimentari. 
Microbiologia i higiene alimentària. 
Educació sanitària i promoció de la 
salut. Fisiopatologia aplicada a la 
dietètica. Relacions en l’àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en dietètica i nutrició. Res-
ponsable d’alimentació en empreses 
de servei d’àpats. Tècnic/a en higie-
ne dels aliments. Consultor/a en ali-
mentació. Educador/a sanitari/ària.

On treballaràs? 
Hospitals, menjadors de residències 
generals i geriàtriques, menjadors 
escolars o d’empreses, serveis de 
restauració, atenció primària i comu-
nitària i indústria alimentària. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
11  Centre d’Estudis Catalunya
33  Escola Tècnica Professional Xavier
78  Ramon y Cajal
80  Roger de Llúria
85  Santa Maria dels Apòstols

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Documentació Sanitària 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
Definir i organitzar processos de trac-
tament de la informació i la documen-
tació clínica –codificar-la i garantir el 
compliment de les normes de l’Admi-
nistració sanitària i dels sistemes de 
classificació i codificació internacio-
nals–, sota la supervisió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Organització d’arxius clínics. Defini-
ció i tractament de documentació clí-
nica. Codificació de dades clíniques i 
no clíniques. Validació i explotació 
de les bases de dades sanitàries. 
Aplicacions informàtiques generals. 
Anatomofisiologia i patologia bàsi-
ques. Relacions en l’àmbit de treball. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en documentació sanitària. 
Tècnic/a en codificació. Cap d’arxius 
en centres sanitaris.

On treballaràs? 
Atenció primària i comunitària, ser-
veis d’administració de centres hos-
pitalaris, arxius i unitats de salut 
pública i unitats d’avaluació i control 
de qualitat de la prestació sanitària. 

Es pot estudiar a:
48  Institut Flos i Calcat
43  Institut Bonanova
34 Escuela de FP Oscus
11  Centre d’Estudis Catalunya
16  CEYR-Villarroel
20  Disced
72  López Vicuña
79  Roca
78 Ramon y Cajal
85  Santa Maria dels Apòstols

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Higiene Bucodental 
1.400 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs? 
A promoure la salut de les persones i 
de la comunitat, programant i desen-
volupant activitats preventives i assis-
tencials, com a membre d’un equip 
de salut bucodental, executant aques-
tes activitats mitjançant l’exploració, 
la detecció i el registre de l’estat de 
salut/malaltia bucodental de les per-
sones i organitzant i programant el 
treball en el teu nivell, sota criteris de 
qualitat, seguretat i optimació de 
recursos, i la supervisió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea de tre-
ball assignada en la unitat/gabinet 
d’higiene bucodental. Exploració 
bucodental. Prevenció bucodental. 
Vigilància epidemiològica bucodental. 
Educació sanitària i promoció de la 
salut. Anatomofisiologia i patologia 
bàsiques. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a especialista en higiene 
bucodental. Higienista dental. 
Educador/a sanitari/ària.

On treballaràs? 
Serveis hospitalaris d’estomatologia i 
cirurgia maxil·lofacial, atenció primà-
ria i comunitària i clíniques dentals. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
37  Francesc Pejoan
20  Disced
78  Ramon y Cajal

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior en 
Imatge per al Diagnòstic 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A obtenir registres gràfics del cos 
humà, de tipus morfològic i funcio-
nal, 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. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea de tre-
ball assignada en la unitat/gabinet 
d’imatge per al diagnòstic. Física de 
les radiacions i els equips radiolò-
gics. Estudis radiològics convencio-
nals. Atenció al pacient/client. 
Tomografia computada. Ressonància 
magnètica. Fonaments i tècniques 
d’exploració en medicina nuclear. 
Protecció radiològica. Anatomia a 
través de la imatge. Processament i 
tractament de la imatge radiològica. 
Anatomofisiologia i patologia bàsi-
ques. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en imatge per al diagnòstic. 
Tècnic/a en protecció radiològica. 
Tècnic/a en radiologia d’investigació 
i experimentació. Delegat/ada comer-
cial de productes i equipament sani-
tari.

On treballaràs? 
Hospitals, gabinets de radiologia de 
centres de salut i gabinets radiolò-
gics extrahospitalaris. 

Es pot estudiar a:
43  Institut Bonanova
25  Eixample Clínic
78  Ramon y Cajal
80  Roger de Llúria
82  Sant Antoni M. Claret

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Laboratori de 
Diagnòstic Clínic 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A fer estudis analítics de mostres bio-
lògiques humanes, interpretant i valo-
rant els resultats tècnics com a 
suport al diagnòstic clínic i/o orien-
tats cap a la recerca, actuant sota 
normes de qualitat, seguretat i medi-
ambientals, organitzant i administrant 
les àrees assignades en el laboratori 
de diagnòstic clínic, sota la supervi-
sió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea de treball 
assignada en la unitat/gabinet de labo-
ratori de diagnòstic clínic. Obtenció, 
preparació i conservació de mostres 
biològiques humanes. Tècniques ins-
trumentals. Bioquímica clínica. Micro-
biologia. Immunologia. Fonaments i 
tècniques d’anàlisis hematològiques i 
citològiques. Anatomofisiologia i pato-
logia bàsica. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en laboratoris de diagnòstic clí-
nic. Tècnic/a en laboratoris d’investiga-
ció i experimentació. Tècnic/a de 
laboratori de toxicologia. Delegat/ada 
comercial de material i productes de 
laboratori.

On treballaràs? 
Centres hospitalaris, laboratoris de 
diagnòstic i laboratoris de recerca. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
43  Institut Bonanova
78  Ramon y Cajal
80  Roger de Llúria

Un cop superat aquest cicle es pot accedir 
a estudis universitaris de grau afins. L’ac-
cés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Ortesis i Pròtesis 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
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 espe-
cificacions establertes per la normati-
va i la prescripció corresponents. 

Què estudiaràs? 
Administració i gestió d’una unitat/gabi-
net d’ortoprotètica. Disseny d’ortesis, 
pròtesis, ortopròtesis i ajudes tècni-
ques. Definició de processos i progra-
mació del treball. Elaboració de 
productes ortoprotètics a mida. Adapta-
ció de productes ortoprotètics i ajudes 
tècniques. Fonaments de tecnologia 
industrial. Fisiopatologia aplicada a 
l’elaboració d’ortopròtesis. Anatomofisi-
ologia i patologia bàsiques. Relacions en 
l’àmbit de treball. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a ortoprotètic/a. Tècnic/a 
ortopèdic/a. Delegat/ada comercial 
d’empreses d’ortesis i pròtesis.

On treballaràs? 
Sector sanitari, àrea de productes 
sanitaris, subsector d’ortesis i pròtesis, 
sector industrial, àrea de producció, 
com a responsable de la fabricació 
d’ortesis i pròtesis, establiments desti-
nats a la venda i distribució d’aquests 
productes o com a representant/visita-
dor mèdic d’ortopèdia. 

Es pot estudiar a:
78  Ramon y Cajal

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior 
en Pròtesis Dentals 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dissenyar, fabricar i reparar pròtesis 
i ortesis dentofacials adaptades al/a la 
pacient/client a partir de les prescrip-
cions d’odontòlegs, estomatòlegs i 
cirurgians maxil·lofacials, complint les 
normes de qualitat, seguretat i higie-
ne i en el temps establert. 

Què estudiaràs? 
Organització, administració i gestió 
d’una unitat/gabinet de pròtesis den-
tals. Disseny de pròtesis i aparells 
d’ortodòncia. Pròtesi extraïble de resi-
na. Pròtesi parcial extraïble metàl-
lica. Pròtesi fixa. Ortodòncia. Pròtesis 
mixtes, quirúrgiques i implantosupor-
tades. Anatomofisiologia i patologia 
bàsiques. Formació i orientació labo-
ral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a protètic/a dental. Tècnic/a 
en pròtesis fixes i extraïbles. 
Tècnic/a en ortodòncia. Delegat/ada 
comercial.

On treballaràs? 
Laboratoris o dipòsits dentals. 

Es pot estudiar a:
63  Institut Salvador Seguí
37  Francesc Pejoan
78 Ramon y Cajal

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Radioteràpia 
1.700 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A aplicar tractaments de radioteràpia, 
d’acord amb la prescripció mèdica, 
disposant el/la pacient per a la prova, 
complint les normes de dosimetria i 
radioprotecció, com també el regla-
ment de la instal·lació radioactiva 
específica de la teva unitat, organit-

zant i programant el treball des de 
criteris de qualitat del servei i optima-
ció dels recursos disponibles, i admi-
nistrant i gestionant la informació 
tecnicosanitària del servei/unitat, sota 
la supervisió corresponent. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de l’àrea de tre-
ball assignada en la unitat/gabinet 
de radioteràpia. Atenció al pacient/
client. Tècniques bàsiques de radio-
teràpia. Física de les radiacions i els 
equips radioteràpics. Planificació 
dosimètrica. Tècniques de teleterà-
pia. Fonaments i tècniques de trac-
taments de braquiteràpia. Protecció 
radiològica. Fonaments d’oncologia. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en radioteràpia. Tècnic/a en 
protecció radiològica. Delegat/ada 
comercial de productes i equipament 
sanitari.

On treballaràs? 
Centres hospitalaris. 

Es pot estudiar a:
43  Institut Bonanova
82  Sant Antoni M. Claret

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Salut Ambiental
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A realitzar les operacions d’inspecció 
necessàries per identificar, controlar, 
vigilar, avaluar i, si 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 super-
visió corresponent.

Què estudiaràs? 
Organització i gestió de la unitat de 
salut ambiental. Aigües d’ús i con-

sum. Contaminació atmosfèrica, 
acústica i per radiacions. Productes 
químics i vectors d’interès en salut 
pública. Residus sòlids i medi cons-
truït. Control i vigilància de la conta-
minació d’aliments. Educació 
sanitària i promoció de la salut. Ana-
tomofisiologia i patologia bàsica. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en salut ambiental. Tècnic/a 
en control d’aigües de consum. 
Tècnic/a en contaminació atmosfèri-
ca. Tècnic/a en gestió de residus.

On treballaràs? 
Plantes envasadores d’aigua embote-
llada. Piscines. Laboratoris de con-
trol d’aigües i aliments. 
Administracions d’àmbit estatal, 
regional i local. Empreses privades 
de tractament de l’aigua i contami-
nació atmosfèrica. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

45,30%
Estic treballant

7,68%
Estic buscant 
feina

19,87%
Estudio i treballo

27,15%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en Atenció 
Sociosanitària
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
Els coneixements necessaris per aten-
dre en la vida diària, persones i col-
lectius amb necessitats especials de 
salut física, psíquica i social, i a 
tenir-ne cura, aplicant les estratègies 
i els procediments més adequats per 
mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia 
personal i les relacions amb l’entorn. 

Què estudiaràs? 
Planificació i control de les intervenci-
ons. Atenció sanitària. Higiene. Atenció 
i suport psicosocial. Intervenció educa-
tiva. Oci i temps de lleure de col-
lectius específics. Suport domiciliari. 
Alimentació i nutrició familiar. Admi-
nistració, gestió i comercialització en la 
petita empresa. Necessitats físiques i 
psicosocials de col·lectius específics. 
Comunicació alternativa. Relacions en 
l’equip de treball. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Governant/a o responsable de planta 
en institucions residencials. 
Cuidador/a de persones grans, perso-
nes amb discapacitat física, psíquica 
o sensorial en les diferents instituci-
ons. Tècnic/a d’atenció domiciliària.

On treballaràs? 
Centres residencials de persones grans 
o amb discapacitats físiques, psíqui-
ques o sensorials, pisos tutelats, cen-
tres de dia, centres de rehabilitació, 
centres d’oci i temps de lleure, centres 
d’inserció ocupacional de persones amb 
discapacitat, serveis d’atenció a domici-
li i domicilis particulars. 

Es pot estudiar a:
43  Institut Bonanova
56  Institut Miquel Tarradell

47  Institut Ferran Tallada
59  Institut Obert de Catalunya
63  Institut Salvador Seguí
06  Bemen 3 
11  Centre d’Estudis Catalunya
72  López Vicuña
81  Sagrat Cor-Sarrià
91  Thuya

Tècnic/a superior en 
Animació Sociocultural 
1.700 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
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, d’oci i de temps de lleure. 

Què estudiaràs? 
Organització i gestió d’una petita 
empresa d’activitats de temps lliure i 
socioeducatives. Desenvolupament 
comunitari. Animació cultural. Ani-
mació d’oci i temps de lleure. Ani-
mació i dinàmica de grups. 
Metodologia de la intervenció social. 
Bases antropològiques i psicosociolò-
giques. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a en animació cultural. 
Tècnic/a en animació comunitària. 
Tècnic/a en animació de temps lliure.

On treballaràs? 
Entitats culturals, socials, cíviques i 
del lleure, com ara museus, bibliote-
ques, centres cívics, menjadors esco-
lars, casals, albergs, fires i parcs 
d’atraccions. 

Es pot estudiar a:
47  Institut Ferran Tallada
63  Institut Salvador Seguí

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Educació Infantil 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A dissenyar, posar en marxa i avaluar 
projectes i programes educatius 
d’atenció a la infància en el primer 
cicle d’educació infantil en l’àmbit for-
mal, d’acord amb la proposta pedagò-
gica elaborada per un mestre o mestra 
amb especialització en educació infan-
til o un títol de grau equivalent, 
i a tota l’etapa en l’àmbit no formal.

Què estudiaràs?
Didàctica de l’educació infantil. 
Autonomia personal i salut infantil. 
El joc infantil i la seva metodologia. 
Expressió i comunicació. Desenvolu-
pament cognitiu i motor. Desenvolu-
pament socioafectiu. Habilitats 
socials. Intervenció amb famílies i 
atenció a menors en risc social. Pro-
jecte d’atenció a la infància. Primers 
auxilis. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.
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De què treballaràs? 
Educador o educadora infantil de pri-
mer cicle d’educació infantil, sota la 
supervisió d’un/a mestre/a. 
Educador/a en institucions i/o progra-
mes específics de treball amb menors 
(0-6 anys) en situació de risc social, 
seguint les directrius d’altres professi-
onals. Educador/a en programes o 
activitats d’oci i temps lliure infantil: 
ludoteques, cases de cultura, biblio-
teques, centres educatius, etc.

On treballaràs? 
Programes de serveis socials i cultu-
rals en educació formal i no formal. 

Es pot estudiar a:
56  Institut Miquel Tarradell
47  Institut Ferran Tallada
59  Institut Obert de Catalunya
63  Institut Salvador Seguí
04  Arco
06  Bemen 3
16  CEYR-Villarroel
19  Comercial Català
33  Escola Tècnica Professional Xavier
72  López Vicuña
79  Roca
81  Sagrat Cor-Sarrià
88  Solc Nou

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Integració Social 
1.700 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A programar, organitzar, desenvolu-
par i avaluar activitats d’integració 
socia, valorar la informació obtingu-
da de cada cas, i determinar i apli-
car les estratègies i tècniques més 
adequades per al desenvolupament 
de l’autonomia personal i la inserció 
ocupacional. 

Què estudiaràs? 
Context i metodologia de la interven-
ció social. Atenció a les unitats de 
convivència. Habilitats d’autonomia 
personal i social. Inserció ocupacio-
nal. Pautes bàsiques i sistemes alter-

natius de comunicació. Bases 
antropològiques i psicosociològiques. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què treballaràs? 
Educador/a de persones amb disca-
pacitat (física, psíquica i sensorial). 
Tècnic/a en programes d’ajut a domi-
cili. Tècnic/a en programes de pre-
venció i inserció de persones en risc 
de marginació social. Tècnic/a en 
inserció ocupacional.

On treballaràs? 
Administracions, centres de serveis 
socials, centres d’acolliment, centres 
d’inserció ocupacional i professional, 
programes de prevenció o inserció 
social. 

Es pot estudiar a:
56  Institut Miquel Tarradell
47  Institut Ferran Tallada
63  Institut Salvador Seguí
04  Arco
06  Bemen 3
16  CEYR-Villarroel
79  Roca
81  Sagrat Cor-Sarrià
84  Sant Ignasi
11  Centre d’Estudis Catalunya

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
en Interpretació de 
la Llengua de Signes 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A interpretar la llengua de signes 
espanyola i/o 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 guia i interpretació de 
persones sordcegues, utilitzant d’una 
manera correcta els sistemes lingüís-
tics que intervenen en el procés de 
comunicació i aplicant les tècniques 
adequades d’interpretació d’acord amb 
el model i el tipus de servei. 

Què estudiaràs? 
Aplicació de les tècniques d’interpre-
tació a la llengua de signes espanyo-
la (LSE) i a la llengua de signes 
catalana (LSC). Guia i interpretació 
de persones sordcegues. Interpreta-
ció en el sistema de signes internaci-
onal. Llengua de signes espanyola 
(LSE). Llengua de signes catalana 
(LSC). Expressió corporal aplicada al 
llenguatge de signes. Psicosociologia 
de la població sorda i sordcega. Lin-
güística aplicada a les llengües de 
signes. Àmbits professionals d’apli-
cació de la llengua de signes catala-
na o espanyola. Llengua estrangera: 
anglès. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Intèrpret de la llengua de signes 
espanyola i/o catalana. Intèrpret del 
sistema de signes internacional 
(SSI). Guia i intèrpret de persones 
sordcegues.

On treballaràs? 
Organismes públics, organitzacions 
no governamentals que treballin 
amb col·lectius de persones sordes i 
sordcegues. 

Es pot estudiar a:
44  Institut Consell de Cent
16  CEYR-Villarroel

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

34,80%
Estic treballant

5,07%
Estic buscant 
feina

25,84%
Estudio i treballo

34,29%
Continuo 
estudiant
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Tècnic/a en 
Confecció i Moda
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A confeccionar, tant a mida com indus-
trialment, peces de vestir, complements 
i d’altres articles tèxtils i de pell.

Què estudiaràs? 
Moda i tendències. Patrons. Principis 
de manteniment electromecànic. Matè-
ries tèxtils i pell. Tall de materials. Con-
fecció a mida. Confecció industrial. 
Acabats en confecció. Informació i 
atenció al client. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Confeccionista. Ajudant/a de sastreria 
i modisteria. Especialista en confecció. 
Oficial/a de confecció. Tallador/a de 
roba i articles tèxtils. Operador/a de 
màquines industrials de cosir i brodar. 
Cosidor/a. Marcador/a i tallador/a de 
peces i articles tèxtiles i de pell. 
Planxador/a acabador/a. Operador/a 
de màquines d’acabament.

On treballaràs? 
Indústria tèxtil i tallers de confecció 
a mida per a la llar, usos industrials, 
esportius i de vestir. 

Es pot estudiar a:
41  Institut Anna Gironella de Mundet

Tècnic/a superior en 
Patronatge i Moda
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A elaborar els patrons i la gradació 
de patrons ajustats al disseny dels 
components dels articles i també 
organitzar i gestionar tècnicament els 
processos de producció, dins l’àrea 
de confecció industrial.

TTèxxtiil,,
cconnfeeccccciióóó i mmmooddddaaaa

Què estudiaràs? 
Materials tèxtils, de confecció i de 
pell. Tècniques en confecció. Proces-
sos en confecció industrial. Gestió de 
la qualitat, prevenció de riscos labo-
rals i protecció ambiental. Organitza-
ció de la producció en confecció 
industrial. Moda i tendències. Anàlisi 
de dissenys tèxtils i de pell. Elabora-
ció de prototips. Patronatge industrial 
tèxtil i de pell. Industrialització i 
escalat de patrons. Projecte de patro-
natge i moda. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic/a patronista. Tècnic/a 
responsable de mostrari. 
Tècnic/a en confecció de 
prototips. Tècnic/a en con-
fecció industrial. Tècnic/a en 
fabricació d’articles de pell i de cuir. 
Tècnic/a en organització de la pro-
ducció. Dissenyador/a tècnic/a de 
patronatge i confecció amb CAD/
CAM. Tècnic/a de desenvolupament 
de productes de confecció (I+D+i).

On treballaràs?
En empreses de confecció industrial 
del vestir, pelleteria, calçat, marro-
quineria i tallers de confecció a mida 
de peces de vestir.

Es pot estudiar a:
41  Institut Anna Gironella de 

Mundet

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

16,67%
Estic treballant

33,33%
Estic buscant 
feina

33,33%
Continuo estudiant

16,67%
Estudio 
i treballo
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Tècnic/a en Carrosseria 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer operacions de reparació, muntat-
ge d’accessoris i transformacions del 
vehicle en les àrees de carrosseria, 
bastidor, cabina i equips i accessoris.

Què estudiaràs? 
Elements amovibles. Elements metàl-
lics i sintètics. Elements fixos. Prepa-
ració de superfícies. Elements 
estructurals del vehicle. Embelliment 
de superfícies. Mecanització bàsica. 
Formació i orientació laboral. Empresa 
i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què treballaràs? 
Planxista o reparador/a de carrosseries 
d’automòbils i d’altres tipus de vehi-
cles. Instal·lador/a de vidres i 
muntador/a d’accessoris. Pintor/a de 
carrosseries d’automòbils i d’altres 
tipus de vehicles.

On treballaràs? 
Tallers de reparació i construcció de 
carrosseries d’automòbils, maquinària 
agrícola, motocicletes, material ferro-
viari i aeronaus. 

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
16  CEYR-Villarroel
76  Monlau

Tècnic/a en 
Electromecànica
de Vehicles
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer operacions de manteniment, mun-
tatge d’accessoris i transformacions del 
vehicle les àrees de mecànica, hidràuli-
ca, pneumàtica i electricitat del sector 
d’automoció, ajustant-te als procedi-

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
16  CEYR-Villarroel
20  Disced
32  Escola Tècnica Professional del Clot
30  Escola Professional Salesiana
69  La Salle Barceloneta
76  Monlau
79  Roca
26  Escola d’aprenents SEAT

Tècnic/a en 
Electromecànica de 
Vehicles Industrials 
(adaptació)
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS 

Què aprendràs? 
A fer operacions de manteniment, mun-
tatge d’accessoris i transformacions del 
vehicle en les àrees de mecànica, 
hidràulica, pneumàtica i electricitat, 
ajustant-te als procediments i temps 
establerts, aconseguint la qualitat 
requerida i en condicions de seguretat. 

Què estudiaràs? 
Motors. Sistemes auxiliars del motor. 
Circuits de fluids, suspensió i direcció. 
Sistemes de transmissió i frenada. Cir-
cuits electrotècnics bàsics, sistemes de 
càrrega i engegada del vehicle industri-
al. Circuits elèctrics auxiliars del vehi-
cle industrial. Sistemes de seguretat i 
confort. Administració, gestió i comer-
cialització en la petita empresa. Tècni-
ques de mecanització. Seguretat en el 
manteniment de vehicles industrials. 
Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. Síntesi.

De què treballaràs?
Mecànic/a de vehicles industrials. 
Electricista de vehicles industrials. 
Instal·lador/a d’accessoris

On treballaràs?
En tallers de reparació de vehicles 
industrials, lleugers, pesants i de 
transport de viatgers. 

ments i temps establerts, complint les 
especificacions de qualitat, seguretat i 
protecció ambiental.

Què estudiaràs? 
Motors. Sistemes auxiliars del motor. 
Circuits de fluids, suspensió i direcció. 
Sistemes de transmissió i frenada. Sis-
tema de càrrega i engegada. Circuits 
elèctrics auxiliars del vehicle. Sistemes 
de seguretat i confortabilitat. Mecanit-
zació bàsica. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Formació en centres de treball.

De què treballaràs? 
Tècnic en electrònica de vehicles. 
Electricista electrònic de manteni-
ment i reparació en automoció. 
Mecànic d’automòbils. Electricista 
d’automòbils. Electromecànic d’auto-
mòbils. Mecànic de motors i els seus 
sistemes auxiliars d’automòbils i 
motocicletes. Reparador de sistemes 
pneumàtics i hidràulics. Reparador 
sistemes de transmissió i frens. 
Reparador de sistemes de direcció i 
suspensió. Operari d’ITV. Instal·lador 
d’accessoris en vehicles. Operari 
d’empreses dedicades a la fabricació 
de recanvis. Electromecànic de moto-
cicletes. Venedor/distribuïdor de 
recanvis i equips de diagnosi.

On treballaràs? 
En el sector de construcció i mante-
niment de vehicles, en els subsectors 
d’automòbils, motocicletes i vehicles 
pesants. Empreses de flotes de llo-
guer de vehicles, serveis públics i 
transport de passatgers i mercaderi-
es. Empreses fabricants de vehicles i 
components. Empreses dedicades a 
la inspecció tècnica de vehicles. 
Empreses dedicades a la fabricació, 
venda i comercialització d’equips de 
comprovació, diagnosi i recanvis de 
vehicles. Empreses situades en altres 
sectors productius on es fan treballs 
de manteniment d’electromecànica 
(grups electrògens, cintes transporta-
dores mogudes amb motor d’explosió, 
entre altres).
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Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la Mercè 

Tècnic/a superior 
en Automoció
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar, programar i supervisar 
l’execució de les operacions de man-
teniment i la logística en el sector 
d’automoció, i a fer la diagnosi 
d’avaries en casos complexos.

Què estudiaràs? 
Sistemes elèctrics i de seguretat i 
confort. Sistemes de transmissió de 
força i trens de rodatge. Motors i sis-
temes auxiliars. Elements amovibles 
i fixos no estructurals. Preparació i 
embelliment de superfícies. Estructu-
res de vehicles industrials. Gestió del 
manteniment de vehicles industrials 
i logística associada. Administració, 
gestió i comercialització en la petita 
empresa. Seguretat en el manteni-
ment de vehicles industrials. Rela-
cions en l’àmbit de treball. Formació 
i orientació laboral. Formació en 
centres de treball. Síntesi.

De què treballaràs?
Tècnic/a receptor/a o reparador/a de 
vehicles. Mecànic/a de vehicles 
industrials. Encarregat/ada de taller 
o de secció de vehicles industrials. 
Taxador/a de vehicles.

On treballaràs?
En empreses de reparació de vehi-
cles industrials, lleugers, pesants i 
de transport de viatgers.

Es pot estudiar a:
53  Institut La Guineueta
55  Institut Mare de Déu de la Mercè
16  CEYR-Villarroel
32  Escola Tècnica Professional del Clot
76  Monlau

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior en 
Vehicles Industrials 
2.000 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs? 
A organitzar, programar i supervisar 
l’execució de les operacions de mante-
niment i la logística corresponent en 
el sector d’automoció de vehicles 
pesants, diagnosticar avaries en casos 
complexos i garantir el compliment de 
les especificacions establertes per la 
normativa i pel fabricant del vehicle.

Què estudiaràs? 
Sistemes elèctrics, de seguretat i de 
confort. Sistemes de transmissió de 
força i trens de rodatge. Motors i els 
seus sistemes auxiliars. Elements 
amovibles i fixos no estructurals. Pre-
paració i embelliment de superfícies. 
Estructures de vehicles industrials. 
Gestió del manteniment del vehicle 
industrial i logística associada. Admi-
nistració, gestió i comercialització en 
la petita empresa. Seguretat en el 
manteniment de vehicles industrials. 
Relacions en l’àmbit de treball. For-
mació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. Síntesi. 

De què treballaràs? 
Tècnic/a de diagnosi de vehicles 
industrials. Assessor/a de servei. 
Mecànic/a de vehicles industrials. 
Encarregat/ada de taller o secció 
de vehicles industrials. Perit/a 
taxador/a de vehicles.

On treballaràs?
En empreses de reparació 
de vehicles industrials, 
lleugers, pesants 
i de transport 

de viatgers. Tallers de manteniment i 
reparació de vehicles, companyies d’as-
segurances i empreses dedicades a la 
inspecció tècnica de vehicles i empre-
ses de fabricació i muntatge de carros-
series i equips. 

Es pot estudiar a:
55  Institut Mare de Déu de la Mercè

Un cop superat aquest cicle es pot accedir 
a estudis universitaris de grau afins. L’ac-
cés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

35,23%
Estic treballant

14,50%
Estic buscant 
feina

17,43%
Estudio i treballo

32,84%
Continuo 
estudiant
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En què treballaràs?
Disseny de moda. Recerca i anàlisi 
de tendències en el sector de la 
moda. Presentació de tendències 
noves. Col·leccions d’indumentària. 
Estil i grafisme en blocs informatius. 
Assessorament als mitjans de 
comunicació, espectacles i publicitat. 
Estilisme, en desfilades i publicació 
de revistes.

On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Creació de tendències. Tecnologia 
empresarial. Mitjans de difusió. 
Publicitat. Àmbits de l’espectacle. 
Sectors de la moda. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
09  Centre Autoritzat de Grau 

Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 
i Superior de Disseny Felicidad 
Duce

24  Escola d’Art i Superior de 
Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Arts aplicades 
al llibre

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Enquadernació Artística
1.800 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història del llibre. Expressió gràfica: 
enquadernació. Materials i tècni-
ques: enquadernació. Projectes d’en-
quadernació. Taller de reproduccions 
i impressions industrials. Taller d’en-
quadernació. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.

EEnnseeennnyyaaammmeennnttttsss aarrrttííssstttiiccs

Art floral

Tècnic/a d’Arts Plàstiques 
i Disseny en Floristeria
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: 
Jardineria. Fonaments de jardineria. 
Dibuix. Màrqueting. Taller bàsic d’art 
floral. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Composició floral amb flors i plantes 
fresques. Seques o artificials, amb 
tècniques i materials tradicionals 
o nous. Conservació de les plantes. 
Feines d’enjardinament. Selecció 
dels materials per a l’elaboració de 
projectes florals. Manteniment 
de l’equipament tècnic.

On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Comerç especialitzat. Jardineria d’interi-
or i exterior. Decoració. Fires i mostres.

Es pot estudiar a:
08  Centre Autoritzat de Grau Superi-

or d’Arts Plàstiques i Disseny Art 
Floral de Catalunya

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Art Floral
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Historia del paisat-
gisme. Dibuix artístic i projectes. 
Administració i màrqueting. Tècni-
ques de jardineria. Taller d’art floral. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Tasques de funcionament d’un 
comerç específic. Muntatges i com-
posicions decoratives amb plantes i 
flors naturals. Seques i artificials. 
Conservació, tractament i manteni-
ment de flor tallada i de plantes 
d’exterior i interior. Enjardinament 
d’espais interiors i exteriors integrats 
en el medi arquitectònic. Organitza-
ció del manteniment de l’equipa-
ment tècnic necessari.

On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Comerç especialitzat. Jardineria d’in-
terior i d’exterior. Decoració. Fires i 
mostres. Interiorisme. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
08  Centre Autoritzat de Grau Superi-

or d’Arts Plàstiques i Disseny Art 
Floral de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Arts aplicades 
a la indumentària

Tècnic/a superior 
d’Arts Plàstiques i 
Disseny en Estilisme 
d’Indumentària
1.875 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la indumentària. 
Tecnologia tèxtil. Sociologia. Màr-
queting. Dibuix del natural i la seva 
aplicació a la indumentària. Color. 
Disseny assistit per ordinador. Mit-
jans audiovisuals. Modelisme: estilis-
ta. Estilisme. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.
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d’obra gràfica. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot 
accedir a estudis universitaris de 
grau afins. L’accés és regulat per 
cada universitat.

En què treballaràs?
Obres d’enquadernació artística. 
Disseny d’enquadernació artística 
per a llibres d’artista, bibliòfil i repro-
ducció industrial. Estoigs i capses 
de protecció i embelliment de llibres. 
Organització del manteniment de 
l’equipament tècnic necessari.

On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Enquadernació artística de creació. 
Enquadernació per processos indus-
trials. Bibliofília. Edició gràfica. Pro-
moció d’obra gràfica. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Gravat i Tècniques 
d’Estampació
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història del gravat. Tècniques 
d’expressió: gravat. Tècniques gràfi-
ques industrials. Fotografia. Materials 
i tècniques. Arquitectura i disseny del 
llibre. Projectes de gravat. Taller de 
litografia. Taller de serigrafia. Taller 
de gravat. Formació i orientació labo-
ral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Gravat i estampació d’obra pròpia o 
d’altres professionals. Matrius xilogrà-
fiques, calcogràfiques, litogràfiques i 
de serigrafia. Supervisió de l’edició 
d’obra gravada o estampada i del dis-
seny de llibres, carpetes i col·leccions. 
Organització del manteniment de 
l’equipament tècnic necessari.

On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Gravat. Estampació. Bibliofília. Edi-
ció gràfica. Il·lustració. Promoció 
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Arts aplicades al mur

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Arts Aplicades al Mur
1.800 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de les arts aplicades al mur. 
Història de les arts contemporànies. 
Dibuix artístic i projectes. Mitjans audio-
visuals. Metodologia i gestió de l’obra. 
Expressions d’avantguarda. Taller d’ex-
pressió del llenguatge pictòric. Taller de 
pintura ornamental aplicada al mur. 
Taller de revestiments ceràmics, estucs i 
esgrafiats. Taller de vidrieres. Formació i 
orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Obres pictòriques murals amb 
materials i processos tradicionals 
o tecnològics. Muntatges artístics. 
Organització del manteniment de 
l’equipament tècnic necessari.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis relacio-
nats amb: Creació i producció d’obra 
pictòrica en tota mena de materials i 
suports. Reproducció i recreació 
d’obres. Realització d’instal·lacions 
escenogràfiques, attrezzo i ornamenta-
ció per a teatre, cinema, televisió, 
espais multimèdia i espais de represen-
tació i expressió artística. Equipaments 
de l’espai urbà, muntatges per a exposi-
cions, museus, fires, congressos, activi-
tats socioculturals, edificis públics i 
privats, centres religiosos i espais 
comercials. Equipaments i comple-
ments de l’espai natural. Ornamentació, 
renovació, manteniment i rehabilitació 
del medi arquitectònic i del patrimoni. 
Difusió i gestió d’obra artística. Assesso-
rament i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot accedir 
a estudis universitaris de grau afins. L’ac-
cés és regulat per cada universitat.

Arts aplicades 
de l’escultura

Tècnic/a d’Arts Plàstiques 
i Disseny en Dauratge i 
Policromia Artística
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura. Dibuix artís-
tic. Dibuix tècnic. Volum. Materials i 
tecnologia. Introducció a la talla de 
fusta. Introducció al retaule. Taller de 
dauratge i policromia. Taller d’emmot-
llament i buidatge. Formació i orienta-
ció laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Dauratge i policromia d’objectes. 
Manteniment de l’equipament tècnic. 
Obres pròpies. Recreació d’objectes en 
estils precedents. Tasques de conser-
vació i restauració de peces daurades i 
policromades. Pàtines i revestiments 
per a l’acabat de les peces.

On treballaràs?
En empreses o tallers vinculats a:
Decoració exempta d’obres escultòri-
ques de fusta, guix i pedra o de mate-
rials alternatius. Decoració mural i 
arquitectònica. Acabats del moble. Pro-
ducció d’objectes artístics. Restauració 
de peces daurades i policromades. 
Imatge i ornamentació religiosa.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja 

Tècnic/a d’Arts 
Plàstiques i Disseny
en Forja Artística
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura. Dibuix artís-
tic. Dibuix tècnic. Volum. Materials i 
tecnologia. Taller de recerca. Taller 
de forja. Formació i orientació labo-

ral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Realització de projectes mitjançant la 
forja, amb materials tradicionals o 
innovadors. Selecció del procediment, 
la tècnica i els materials més adients 
per a la realització d’una forja artísti-
ca. Tasques de conservació i restaura-
ció de forges. Tasques de restauració 
del patrimoni artístic. Manteniment 
de l’equipament tècnic.

On treballaràs?
En empreses o tallers vinculats a:
Execució de forges artístiques en 
metall. Serralleria. Embelliment 
d’àmbits arquitectònics. Reproducció 
o recreació d’objectes escultòrics. 
Equipament de l’espai natural i urbà. 
Objectes ornamentals religiosos, 
esportius, commemoratius i altres. 
Monuments commemoratius i altres 
objectes de l’escultura aplicada. Pro-
totips i elements volumètrics per a 
l’arquitectura i l’urbanisme. Conserva-
ció i restauració del patrimoni artístic.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja 

Tècnic/a d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Fosa i Galvanoplàstia
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura. Dibuix artís-
tic. Dibuix tècnic. Volum. Materials i 
tecnologia. Taller de recerca. Taller de 
fosa i galvanoplàstia. Taller d’emmot-
llament i buidatge. Formació i orienta-
ció laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Realització d’una idea o un concepte 
mitjançant les tècniques de fosa de 
metalls, especialment bronze. Selec-
ció del procediment, la tècnica i els 
materials més adients per a la realit-
zació d’una fosa artística o un bany 
galvanoplàstic. Tasques de conserva-
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ció i restauració de forges. Muntatge, 
desbarbatge i correcció d’imperfec-
cions i poliment d’obres. Condiciona-
ment dels motlles que s’han de 
conservar. Manteniment de l’equipa-
ment tècnic.

On treballaràs?
En empreses o tallers vinculats a:
Foneria. Banys galvanoplàstics. Joie-
ria i bijuteria. Reproducció o recrea-
ció d’objectes escultòrics. 
Equipament dels espais natural i 
urbà. Objectes ornamentals religiosos, 
esportius, commemoratius i altres. 
Monuments i altres objectes propis de 
l’escultura aplicada. Prototips i ele-
ments volumètrics per a l’arquitectura 
i l’urbanisme. Conservació i restaura-
ció del patrimoni artístic.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja 

Tècnic/a d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Talla Artística de Fusta
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: arts 
aplicades de l’escultura. Dibuix artís-
tic. Dibuix tècnic. Volum. Materials i 
tecnologia. Taller de recerca. Taller 
de talla de fusta. Taller d’emmotlla-
ment i buidatge. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Realització d’idees i conceptes mitjan-
çant la talla de fusta. Selecció del pro-
cediment, la tècnica i els materials 
més adients per a la realització d’una 
talla artística. Col·laboració en la realit-
zació de talles encomanades. Tasques 
de conservació i restauració de talles. 
Manteniment de l’equipament tècnic.

On treballaràs?
En empreses o tallers vinculats a:
Execució de talles artístiques en fusta 
i materials alternatius. Reproducció o 
recreació d’objectes escultòrics. 
Embelliment d’àmbits arquitectònics. 

Objectes ornamentals religiosos, 
esportius, commemoratius i altres. 
Prototips i elements volumètrics per a 
l’arquitectura i l’urbanisme. Conserva-
ció i restauració del patrimoni artístic.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja 

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Arts Aplicades de 
l’Escultura
1.875 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de les arts aplicades de l’es-
cultura. Dibuix artístic i color. Geome-
tria descriptiva. Volum i projectes. 
Recerca i projecció de l’escultura. 
Taller de talla artística de fusta. Taller 
de talla artística de pedra. Taller de 
buidatge i emmotllament artístics. 
Taller de forja artística. Taller de fosa 
artística. Formació i orientació labo-
ral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Obres escultòriques de producció artís-
tica, artesana i/o industrial. Anàlisi de 
la documentació tècnica, iconogràfica 
i organització dels recursos necessaris 
per a l’execució d’un projecte. Mante-
niment dels equips tècnics.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis 
relacionats amb:
Realització d’obres de creació i 
encàrrec. Equips pluridisciplinaris 
d’arquitectura, urbanisme, disseny i 
publicitat. Indústria relacionada amb 
la conservació i la rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic. Instal·la-

cions escenogràfiques per a teatre, 
cinema i televisió. Construcció de 
maquetes per a arquitectura i urba-
nisme. Realització de prototips. 
Producció de joguines i ornaments 
arquitectònics. Producció de mobilia-
ri urbà. Realització d’elements de 
volum per a la publicitat i el disseny 
gràfic i industrial. Assessorament i 
formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Ceràmica artística

Tècnic/a d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Decoració Ceràmica
1.600 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la cultura i de l’art: 
ceràmica. Dibuix. Disseny assistit 
per ordinador. Projectes de decoració 
ceràmica. Materials i tecnologia. 
Taller de tècniques de decoració 
ceràmica. Formació i orientació labo-
ral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Realització d’imatges o motius 
decoratius. Projectes de decoració 
ceràmica artesana i industrial. 
Manteniment de l’equipament tècnic.
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On treballaràs?
En empreses o tallers relacionats amb:
Decoració ceràmica. Revestiments i 
acabats de superfície. Ceràmica 
seriada. Ceràmica popular. Decora-
ció de peces bescuitades. Relleus 
murals i rajoles decorades a mà. 
Aplicació de peces ceràmiques a la 
decoració i al disseny d’interiors. 
Conservació i restauració de ceràmi-
ques artístiques.

Es pot estudiar a:
21  Escola d’Art del Treball

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Ceràmica Artística
1.850 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la ceràmica. Dibuix. 
Volum. Disseny assistit per ordina-
dor. Projectes de ceràmica artística. 
Materials i tecnologia. Taller cerà-
mic. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Avantprojectes i maquetes de peces 
ceràmiques. Manteniment dels 
equips tècnics.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis relaci-
onats amb:
Realització de peces de ceràmica 
artística. Reproducció de peces sin-
gulars. Creació de complements per 
a l’arquitectura (relleus, murals, 
etc.). Aplicació de la ceràmica a la 
decoració i al disseny d’interiors. 
Restauració i conservació de ceràmi-
ques artístiques. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
10  Centre Autoritzat de Grau Superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny Groc
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Disseny gràfic

Tècnic/a d’Arts Plàstiques 
i Disseny en Art Final 
de Disseny Gràfic
950 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs?
Història de l’art i de la imatge gràfi-
ca. Tècniques gràfiques. Processos i 
sistemes d’impressió. Disseny gràfic 
assistit per ordinador. Tipografia. 
Fonaments de disseny gràfic. Forma-
ció i orientació laboral. Formació 
pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Projectes gràfics fets amb tècniques 
informàtiques. Treballs amb dife-
rents tipus de màquines i sistemes 
propis de l’art final. Ús d’equips 
d’elaboració, manipulació i arxiva-
ment d’imatges. Manteniment dels 
equips d’arxivament i d’elaboració i 
manipulació d’imatges.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis rela-
cionats amb:
Disseny gràfic. Preimpressió, edició 
i copisteria. Món editorial. Comuni-
cació visual i gràfica. Grafisme. 
Senyalització. Publicitat i imatge 
corporativa. Suport gràfic a l’organit-
zació firal. Publicació i documenta-
ció interna d’entitats. Material 
didàctic i cultural.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Tècnic/a d’Arts Plàstiques 
i Disseny en Autoedició
950 h • 1 CURS ACADÈMIC

Què aprendràs?
Història de l’art i de la imatge gràfica. 
Autoedició. Tipografia. Fonaments de 
disseny gràfic. Tècniques gràfiques 
industrials. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Obra final.

En què treballaràs?
Projectes gràfics. Interpretació de pro-
jectes aliens. Manipulació correcta 
d’estris i aparells. Propostes gràfiques 
amb diferents programes informàtics. 
Manteniment dels equips d’arxivament 
i d’elaboració i manipulació de la 
imatge. Retoc d’imatges amb l’ajut de 
sistemes informàtics. Compaginació, 
manipulació i postproducció d’imatges 
gràfiques i audiovisuals.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis relaci-
onats amb:
Disseny gràfic. Preimpressió, edició i 
copisteria. Món editorial. Comunicació 
visual i gràfica. Grafisme. Senyalitza-
ció. Publicitat i imatge corporativa. 
Suport gràfic a l’organització firal. 
Publicació i documentació interna 
d’entitats. Material didàctic i cultural.

Es pot estudiar a:
07  Centre Autoritzat de Grau Mitjà 

i Superior d’Arts Plàstiques i Dis-
seny Elisava

10  Centre Autoritzat de Grau Superior 
d’Arts Plàstiques i Disseny Groc

24  Escola d’Art i Superior de 
Disseny Llotja

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Fotografia Artística
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la fotografia. Teoria de la 
imatge fotogràfica. Expressió plàsti-
ca: fotografia. Camps fotogràfics. 
Fotografia artística. Tècnica fotogrà-
fica. Infografia. Mitjans audiovisuals. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Preses fotogràfiques amb formats i 
mitjans tècnics diversos. Processa-
ment químic de suports fotosensibles. 
Composició d’imatges mitjançant tru-
catges i tècniques experimentals. 
Il·luminació idònia dels espais per a 
la reproducció fotogràfica. Selecció i 
treball amb models.
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On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Serveis, equipaments i distribució 
d’equips fotogràfics. Producció de 
material audiovisual. Publicitat i 
comunicació. Moda. Món editorial. 
Indústria en general. Arxius i media-
teques. Laboratoris industrials de 
fotografia i cinematografia. Assesso-
rament i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
10  Centre Autoritzat de Grau Superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny Groc

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Gràfica Publicitària
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la imatge gràfica. Tècni-
ques d’expressió gràfica. Mitjans 
informàtics. Tècniques gràfiques 
industrials. Projectes de gràfica 
publicitària. Fotografia. Llenguatge 
audiovisual. Teoria de la imatge 
publicitària. Teoria del disseny grà-
fic. Tipografia. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Disseny de productes gràfics amb 
diversos mitjans artístics i tècnics. 
Creació d’imatges visuals segons les 
característiques dels productes o ser-
veis. Organització de la producció 
editorial. Supervisió de la producció 
en els processos de preimpressió.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis 
relacionats amb:
Disseny gràfic. Arts gràfiques. Relacions 
públiques. Promoció d’articles diversos. 
Grafisme editorial. Premsa. Publicitat. 
Ambientació d’espais. Imatge gràfica 
del producte. Imatge corporativa i 
senyalització. Material didàctic. Asses-
sorament i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
07  Centre Autoritzat de Grau Mitjà 

i Superior d’Arts Plàstiques i Dis-
seny Elisava

10  Centre Autoritzat de Grau Superior 
d’Arts Plàstiques i Disseny Groc

24  Escola d’Art i Superior de 
Disseny Llotja

22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Il·lustració
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de la imatge gràfica. Fona-
ments de l’art gràfic. Teoria de la imat-
ge. Projectes d’il·lustració. Sistemes de 
representació. Dibuix artístic. Tècniques 
gràfiques tradicionals. Tècniques 
d’il·lustració. Tècniques gràfiques 
industrials. Disseny assistit per ordina-
dor. Fotografia. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes d’il·lustració. Recerca 
documental i gràfica. Supervisió del 
procés d’edició d’originals. Selecció 
del procés de realització.

On treballaràs?
En empreses, tallers o estudis relaci-
onats amb:
Edició. Grafisme editorial. Premsa 
periòdica. Publicitat. Disseny gràfic. 
Producció de cinema i televisió. 
Material didàctic. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
10  Centre Autoritzat de Grau Superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny Groc
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Disseny industrial

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Modelisme i Maquetisme
1.900 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història del disseny industrial. Teoria i 
ciència del disseny. Ergonomia i antro-
pometria. Dibuix del natural. Dibuix 
tècnic. Disseny assistit per ordinador. 
Tècniques de comunicació. Materials 
i tecnologia. Taller de modelisme i 
maquetisme. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Elaboració de models, prototips, prema-
quetes i maquetes. Traducció volumè-
trica d’un projecte presentat en un 
plànol bidimensional. Interpretació 
d’esquemes i croquis. Detecció de pos-
sibles dificultats, concreció i millora de 
les propietats formals d’un projecte.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Modelisme. Maquetació. Disseny 
industrial. Arquitectura. Decoració i 
interiorisme. Empreses constructores. 
Urbanisme. Rehabilitació del patrimo-
ni artístic. Escenografia. Assessora-
ment i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Modelisme Industrial
1.900 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història del disseny industrial. Teoria i 
ciència del disseny. Ergonomia i antro-
pometria. Dibuix del natural. Dibuix 
tècnic. Disseny assistit per ordinador. 
Tècniques de comunicació. Materials 
i tecnologia. Taller de modelisme i 
maquetisme. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Elaboració de models industrials i 
prototips de disseny d’un producte. 
Participació en la determinació de les 
propietats formals i en la verificació 
d’un projecte. Recomanació de possi-
bles materials i acabats dels produc-
tes. Adequació del nivell d’informació 
a cada escala o proporció.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis relaci-
onats amb: Disseny industrial. Dis-
seny gràfic. Arquitectura. Empreses 
constructores. Enginyeria. Metal-
lúrgia. Indústries fabrils. Assessora-
ment i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot accedir 
a estudis universitaris de grau afins. L’ac-
cés és regulat per cada universitat.

Disseny d’interiors

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Aparadorisme
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Història de l’apara-

dorisme. Dibuix artístic. Dibuix tèc-
nic. Expressió volumètrica. Mitjans 
informàtics i audiovisuals. Projectes. 
Projectes: aparadorisme. Comunica-
ció visual i plàstica. Tecnologia i sis-
temes constructius. Tecnologia i 
sistemes constructius: aparadorisme. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes d’aparadorisme i espais 
interiors.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Aparadors. Espais efímers, Mobiliari i 
decoració. Disseny. Arquitectura. 
Enginyeria. Construcció. Assessora-
ment i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
23  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Deià
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Arquitectura Efímera
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Història de l’arqui-
tectura efímera. Dibuix artístic. Dibuix 
tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans 
informàtics i audiovisuals. Projectes. 
Projectes: arquitectura efímera. Teoria 
de la imatge publicitària. Tecnologia i 
sistemes constructius. Tecnologia i 
sistemes constructius: arquitectura 
efímera. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, estu-
dis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes d’arquitectura efímera. 
Anàlisi de la documentació d’aquest 
camp professional.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis rela-
cionats amb: Espais efímers. Jardine-
ria. Decoració. Disseny. Arquitectura. 
Enginyeria. Construcció. Assessora-
ment i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a: 
23  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Deià 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Elements de Jardí
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Història del paisatgis-
me. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. 
Expressió volumètrica. Mitjans informà-
tics i audiovisuals. Projectes. Projectes: 
elements de jardí. Entorn natural. Tec-
nologia i sistemes constructius. Tecno-
logia i sistemes constructius: elements 
de jardí. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, estudis 
o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes d’elements de jardí en 
espais naturals. Projectes d’elements 
de jardí i condicionament d’espais. 
Projectes interdisciplinaris.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Jardineria. Paisatgisme. Mobiliari d’es-
pais oberts. Disseny. Arquitectura. 
Enginyeria. Construcció. Rehabilitació.

Es pot estudiar a:
08  Centre Autoritzat de Grau Superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny Art 
Floral de Catalunya

23  Escola d’Art i Superior de 
Disseny Deià 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Tècnic/a superior 
d’Arts Plàstiques i 
Disseny en Moblament
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Història del 
moble. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. 
Expressió volumètrica. Mitjans infor-
màtics i audiovisuals. Projectes. 
Projectes: moblament. Tecnologia i 
sistemes constructius. Tecnologia 
i sistemes constructius: moblament. 
Estudis del mercat del moble. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció pràctica en empreses, estudis 
o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes de moblament i condicio-
nament d’espais interiors. Represen-
tació gràfica de treballs. Valoració 
i confrontació de la qualitat dels 
materials i els acabats.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis rela-
cionats amb: 
Mobiliari i decoració. Rehabilitació. 
Espais efímers. Jardineria. Disseny. 
Ar quitectura. Enginyeria. Construc-
ció. Assessorament i formació 
artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
23  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Deià 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
d’Arts Plàstiques i 
Disseny en Projectes 
i Direcció d’Obres 
de Decoració
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’arquitectura i del seu 
entorn ambiental. Història de l’inte-
riorisme. Dibuix artístic. Dibuix tèc-
nic. Expressió volumètrica. Mitjans 

informàtics i audiovisuals. Projec-
tes. Projectes: projectes i direcció 
d’obres. Tecnologia i sistemes cons-
tructius. Tecnologia i sistemes 
constructius: projectes i direcció 
d’obres. Programació d’obres. For-
mació i orientació laboral. Formació 
pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes d’obres de decoració dissenya-
des per un/a professional de nivell supe-
rior. Representació gràfica de treballs.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Immobiliàries. Decoració. Interioris-
me. Arquitectura. Enginyeria civil. 
Assessorament i formació artistico-
tècnics.

Es pot estudiar a:
07  Centre Autoritzat de Grau Mitjà 

i Superior d’Arts Plàstiques 
i Disseny Elisava

24  Escola d’Art i Superior de 
Disseny Llotja

22  Escola d’Art Massana
23  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Deià

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Esmalts artístics

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny en 
Esmalt Artístic al Foc 
sobre Metalls
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’art de l’esmalt. Dibuix 
artístic i color. Dibuix tècnic. Anàlisi 
de l’obra artística. Modelatge i 
maquetisme: esmalts. Projectes d’es-
malt artístic. Taller d’esmaltatge. 
Formació i orientació laboral. Forma-
ció pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Elaboració de peces o prototips d’es-
malts funcionals i decoratius. Projec-
tes d’esmalts bidimensionals i 
tridimensionals. Esmalts artístics 
sobre peces i obres de metall. Dis-
seny dels sistemes d’emmarcament. 
Subjecció i aplicació de les peces 
d’esmalt.

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis 
relacionats amb:
Comerç especialitzat. Artesania. 
Decoració. Galeries d’art. Orfebreria 
i joieria. Consolidació i conservació 
d’obres d’esmalt. Assessorament i 
formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Joieria d’art

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Joieria Artística
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història de l’orfebreria, joieria i 
bijuteria. Dibuix artístic i color. 
Dibuix tècnic. Disseny assistit per 
ordinador. Anàlisi de l’obra artística. 
Modelatge i maquetisme. Projectes 
de joieria. Taller de joieria. Formació 
i orientació laboral. Formació pràcti-
ca en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

En què treballaràs?
Joieria d’autor, elaboració de 
peces úniques. Disseny de peces 
de joieria. Estudi del prototip del 
sistema de reproducció i fabricació. 
Maquetes de les joies com a part 
de l’estudi del projecte. Procediment 
tècnic de seriació i estudi del cost 
de fabricació.



En què treballaràs?
Estudi i interpretació de les tendèn-
cies de cada temporada. Projectes 
que incloguin aspectes estètics, 
tècnics, organitzatius i econòmics. 
Col∙leccions d’estampats. Campanyes 
de promoció de les col∙leccions. 
Tasques en salons, mostres i fires 
del sector tèxtil. Elaboració de fitxes 
i mostraris d’estampats.

On treballaràs?
En empreses, equips o tallers 
relacionats amb:
Indumentària. Llar. Transports, Com-
plements. Assessorament i formació 
artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Inserció laboral 

Font: Observatori de l’FP a Barcelona, a partir de 
dades del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

40,88%
Estic treballant

17,86%
Estic buscant 
feina

24,91%
Continuo 
estudiant

16,35%
Estudio i treballo

On treballaràs?
En empreses, estudis o tallers 
relacionats amb:
Creació i producció de joies. Modifi-
cació i restauració de peces de joie-
ria. Comerç especialitzat. Galeries 
d’art. Conservació i restauració de 
peces del patrimoni artístic. Assesso-
rament i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
24  Escola d’Art i Superior de 

Disseny Llotja
21  Escola d’Art del Treball
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tèxtils artístics

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Art Tèxtil
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història dels tèxtils artístics. 
Història de l’art tèxtil contemporani. 
Dibuix artístic. Color. Morfologia 
espacial i volumètrica. Projectes: 
art tèxtil. Taller de materials tèxtils. 
Taller de brodats i puntes. Taller de 
tapissos i catifes. Taller de teixits en 
baix llis. Taller d’estampació i tintat-
ge de teles. Taller d’art tèxtil. Forma-
ció i orientació laboral. Formació 
pràctica en empreses, estudis 
o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Col∙laboració en l’àmbit de la deco-
ració. Obres i muntatges artístics 
per a galeries i centres. Col∙laboració 
en publicacions especialitzades. 
Assessorament de museus, galeries 
i col∙leccionistes.

On treballaràs?
En empreses, equips o tallers 
relacionats amb: 
Galeries d’art. Àmbit de la llar: 
catifes, cortines i tapisseria per a 
mobiliari. Sector de l’espectacle: 
instal∙lacions, escenografia. Publica-
cions especialitzades. Difusió i gestió 
d’obra artística. Assessorament 
i formació artisticotècnics.

Es pot estudiar a:
22  Escola d’Art Massana

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny 
en Estampacions i 
Tintatges Artístics
1.950 h • 2 CURSOS ACADÈMICS

Què aprendràs?
Història dels tèxtils artístics. Tecno-
logia tèxtil. Dibuix artístic. Color. 
Sociologia. Disseny assistit per ordi-
nador. Mitjans audiovisuals. Projec-
tes: estampacions tèxtils. Taller de 
disseny tèxtil. Taller d’estampacions 
i tintatges de teles. Taller de teixits 
en baix llis. Taller d’art tèxtil i pro-
ducte final. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empre-
ses, estudis o tallers. Projecte final.
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Estructura dels continguts 
de les titulacions de 
tècnics/ques d’esport 
Aquests ensenyaments s’ordenen 
en dos graus: mitjà i superior. 

•  El grau mitjà comprèn dos nivells:
–  el primer nivell conduix a 

l’obtenció del certificat de primer 
nivell, 

–  el segon nivell condueix a 
l’obtenció del títol de tècnic o 
tècnica d’esport en l’especialitat 
cursada. Aquest títol és 
equivalent a tots els efectes als 
títols de grau mitjà de Formació 
Professional.

•  El grau superior condueix a 
l’obtenció del títol de tècnic 
o tècnica superior d’esport en 
l’especialitat cursada. Aquest títol 
és equivalent a tots els efectes 
als títols de grau superior de 
Formació Professional. 
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Esports d’hivern

Certificat d’Esquí Alpí 
Grau mitjà. 1r nivell • 465 h

Què aprendràs?
A portar a terme activitats d’iniciació 
a l’esquí alpí i de promoció d’aques-
ta disciplina esportiva.

En què treballaràs?
Promotor/a d’activitats d’esports d’hi-
vern, monitor/a instructor/a d’esquí alpí.

On treballaràs?
Treballaràs en l’àmbit de la iniciació 
a l’esquí alpí, en pistes abalisades 
d’estacions d’esports d’hivern, 
en entitats públiques o privades rela-
cionades amb la pràctica de l’esquí 
alpí: escoles i centres d’iniciació 
esportiva, escoles d’esquí, associaci-
ons i clubs esportius, federacions 
esportives, empreses de serveis 
esportius o de lleure. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Tècnic/a d’Esport en 
Esquí Alpí
Grau mitjà. 2n nivell • 620 h

Què aprendràs?
Coneixements i capacitació per ense-
nyar l’esquí alpí a persones o grups i 
entrenar esportistes. 

En què treballaràs?
Professor/a, entrenador/a o director/a 
d’activitats.

On treballaràs?
Podràs actuar de manera autònoma 
en organismes públics, entitats o 
empreses privades: escoles esportives, 
clubs i associacions esportives, de 
lleure o de caràcter social, federa-
cions esportives, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius o de 
lleure, centres escolars (activitats 
extraescolars), empreses de turisme 
actiu i de turisme verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII

Certificat d’Esquí de Fons
Grau mitjà. 1r nivell • 450 h

Què aprendràs?
A fer activitats d’iniciació a l’esquí 
de fons i de promoció d’aquesta dis-
ciplina esportiva.

En què treballaràs?
Promotor/a d’activitats d’esports d’hivern, 
monitor/a instructor/a d’esquí de fons.

On treballaràs?
Treballaràs en la iniciació a l’esquí de 
fons en pistes abalisades d’estacions 
d’esports d’hivern públiques o priva-
des: escoles i centres d’iniciació espor-
tiva, escoles d’esquí, clubs i 
associacions esportives, federacions 
esportives, empreses de serveis espor-
tius o de lleure. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Tècnic/a d’Esport en 
Esquí de Fons
Grau mitjà. 2n nivell • 565 h

Què aprendràs?
A ensenyar esquí de fons a persones 
o grups i entrenar esportistes en 
aquesta especialitat esportiva.

En què treballaràs?
Professor/a, entrenador/a o director/a 
d’activitats.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma 
en organismes públics, entitats o 
empreses privades: escoles esportives, 
clubs i associacions esportives, de lleu-
re o de caràcter social, federacions 
esportives, patronats esportius, empre-
ses de serveis esportius o de lleure, 
centres escolars (activitats extraesco-
lars), empreses de turisme actiu i de 
turisme verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Certificat de Surf de Neu
Grau mitjà. 1r nivell • 450 h

Què aprendràs?
A fer activitats d’iniciació al surf de 
neu i de promoció d’aquesta discipli-
na esportiva.

En què treballaràs?
Promotor/a d’activitats d’esports 
d’hivern, monitor/a, instructor/a de 
surf de neu.

On treballaràs?
Treballaràs en l’àmbit de la iniciació 
al surf de neu en pistes abalisades 
d’estacions d’esports d’hivern, en 
entitats públiques o privades relacio-
nades amb la pràctica del surf de 
neu: escoles i centres d’iniciació 
esportiva, escoles d’esquí, clubs i 
associacions esportives, federacions 
esportives, empreses de serveis 
esportius o de lleure. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Tècnic/a d’Esport en 
Surf de Neu 
Grau mitjà. 2n nivell • 595 h

Què aprendràs?
A ensenyar surf de neu a persones 
o grups i entrenar esportistes en 
aquesta especialitat esportiva.

En què treballaràs?
Professor/a, entrenador/a o director/a 
d’activitats.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma en 
organismes públics, entitats o empre-
ses privades: escoles esportives, clubs 
i associacions esportives, de lleure o 
de caràcter social, federacions espor-
tives, patronats esportius, empreses 
de serveis esportius o de lleure, cen-
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tres escolars (activitats extraescolars), 
empreses de turisme actiu i de turis-
me verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Tècnic/a superior 
d’Esport en Esquí Alpí
Grau superior • 930 h

Què aprendràs?
A planificar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esquiadors en com-
peticions de nivell mitjà i d’alt nivell 
i dirigir escoles d’esports d’hivern.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de 
l’entrenament d’esportistes i equips 
d’esquí alpí; entrenador/a d’esquia-
dors d’alta competició; director/a 
d’esportistes i equips en competi-
cions d’alt nivell i de nivell mitjà; 
director/a d’escoles d’esports 
d’hivern.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma o en 
un organisme públic o empresa pri-
vada: centres d’alt rendiment espor-
tiu, centres de tecnificació esportiva, 
escoles d’esports d’hivern, clubs i 
associacions esportives, federacions 
d’atletisme, empreses de serveis 
esportius, centres de formació de 
tècnics esportius d’esports d’hivern, 
exercint la seva activitat en l’àmbit 
de l’ensenyament, de l’entrenament i 
de la direcció d’esportistes i equips 
d’alt nivell d’esquí alpí dins del 
domini esquiable d’una estació d’es-
ports d’hivern. En l’àrea de la gestió 
esportiva exerciràs la teva activitat 
en l’àmbit de la direcció de departa-
ments. Seccions o escoles d’esports 
d’hivern.

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior d’Esport 
en Esquí de Fons
Grau superior • 855 h

Què aprendràs?
A planificar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esportistes i equips 
d’esquí de fons en competicions de 
grau mitjà i d’alt nivell i dirigir esco-
les d’esports d’hivern.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de l’entre-
nament d’esportistes i equips d’esquí 
de fons; entrenador/a d’esquiadors 
d’alta competició; director/a d’espor-
tistes i equips en competicions d’alt 
nivell i de nivell mitjà; director/a 
d’escoles d’esports d’hivern.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma en 
un organisme públic o una empresa 
privada: centres d’alt rendiment 
esportiu, centres de tecnificació 
esportiva, escoles d’esports d’hivern, 
clubs i associacions esportives, fede-
racions d’atletisme, empreses de ser-
veis esportius, centres de formació de 
tècnics esportius d’esports d’hivern, 
exercint la teva activitat en l’àmbit de 
l’ensenyament, de l’entrenament i de 
la direcció d’esportistes i equips d’alt 
nivell d’esquí de fons. En l’àrea de la 
gestió esportiva, exerciràs la teva acti-
vitat en l’àmbit de la direcció de 
departaments. Seccions o escoles 
d’esports d’hivern. 

Es pot estudiar a:
17 CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
d’Esport en Surf de Neu
Grau superior • 795 h

Què aprendràs?
A planificar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esportistes i equips 
de surf de neu en competicions de 

nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir 
escoles d’esports d’hivern.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de 
l’entrenament d’esportistes i equips 
de surf de neu; entrenador/a d’esquia-
dors d’alta competició; director/a 
d’esportistes i equips en competicions 
d’alt nivell i de nivell mitjà; director/a 
d’escoles d’esports d’hivern.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma en 
un organisme públic o en una empresa 
privada: centres d’alt rendiment espor-
tiu, centres de tecnificació esportiva, 
escoles d’esports d’hivern, clubs i asso-
ciacions esportives, federacions d’atle-
tisme, empreses de serveis esportius, 
centres de formació de tècnics espor-
tius d’esports d’hivern, exercint la teva 
activitat en l’àmbit de l’ensenyament, 
l’entrenament o la direcció d’esportistes 
i equips d’alt nivell de surf de neu dins 
del domini esquiable d’una estació 
d’esports d’hivern. En l’àrea de la ges-
tió esportiva, exerciràs la teva activitat 
en l’àmbit de la direcció de departa-
ments. Seccions o escoles d’esports 
d’hivern. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 
27  Escola Lleó XIII 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Muntanya 
i escalada 

Certificat 
d’Excursionisme
Grau mitjà. 1r nivell • 420 h

Què aprendràs?
A promoure activitats d’excursionis-
me i acompanyar persones o grups 
en la pràctica de l’excursionisme 
sota la supervisió de personal tècnic 
i/o professional. 



En què treballaràs?
Promotor/a i/o acompanyador/a d’acti-
vitats d’excursionisme.

On treballaràs?
Treballaràs en la iniciació a l’excursio-
nisme per itineraris de muntanya baixa i 
mitjana en entitats públiques o privades 
del sector esportiu i del lleure: escoles 
esportives, clubs i associacions esporti-
ves, de lleure o de caràcter social, fede-
racions esportives, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius o de lleu-
re, centres escolars (activitats extraesco-
lars), empreses de turisme actiu i 
turisme verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport 
en Alta Muntanya
Grau mitjà. 2n nivell • 680 h

Què aprendràs?
A iniciar, conduir i acompanyar 
persones o grups en la pràctica 
de l’especialitat esportiva i promoure 
i dirigir la participació d’esportistes 
en l’especialitat corresponent.

En què treballaràs?
Guia acompanyador/a, monitor/a o 
director/a d’activitats.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma en 
organismes públics, entitats o empreses 
privades: escoles esportives, clubs i asso-
ciacions esportives, de lleure o de caràc-
ter social, federacions esportives, 
patronats esportius, empreses de serveis 
esportius o de lleure, centres escolars 
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(activitats extraescolars), empreses de 
turisme actiu i de turisme verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport en 
Descens de Barrancs 
Grau mitjà. 2n nivell • 555 h

Què aprendràs?
A organitzar activitats de descens de 
barrancs i ensenyar i conduir persones 
o grups en la pràctica d’aquesta espe-
cialitat esportiva.

En què treballaràs?
Guia acompanyador/a, monitor/a o 
director/a d’activitats.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma 
en organismes públics, entitats o empre-
ses privades: escoles esportives, clubs i 
associacions esportives, de lleure o de 
caràcter social, federacions esportives, 
patronats esportius, empreses de serveis 
esportius o de lleure, centres escolars 
(activitats extraescolars), empreses de 
turisme actiu i de turisme verd.

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport 
en Escalada 
Grau mitjà. 2n nivell • 630 h

Què aprendràs?
A organitzar activitats d’escalada, ense-
nyar i conduir persones o grups en la 
pràctica d’aquesta especialitat esportiva i 
dirigir l’entrenament d’esportistes per a la 
participació en competicions d’escalada.

En què treballaràs?
Guia acompanyador/a, monitor/a o 
director/a d’activitats.

On treballaràs?
En organismes públics, entitats o 
empreses privades: escoles esportives, 
clubs i associacions esportives, de lleu-
re o de caràcter social, federacions 
esportives, patronats esportius, empre-
ses de serveis esportius o de lleure, 
centres escolars (activitats extraesco-
lars), empreses de turisme actiu i de 
turisme verd.

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport 
en Muntanya Mitjana 
Grau mitjà. 2n nivell • 555 h

Què aprendràs?
A conduir persones o grups en activi-
tats de baixa i mitjana muntanya i 
ensenyar la pràctica d’aquesta espe-
cialitat esportiva.

En què treballaràs?
Guia acompanyador/a, instructor/a, 
monitor/a o director/a d’activitats.

On treballaràs?
En organismes públics, entitats o 
empreses privades: escoles esportives, 
clubs i associacions esportives, de 
lleure o de caràcter social, federacions 
esportives, patronats esportius, empre-
ses de serveis esportius o de lleure, 
centres escolars (activitats extraesco-
lars), empreses de turisme actiu i de 
turisme verd. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a superior 
d’Esport en Alta 
Muntanya
Grau superior • 755 h

Què aprendràs?
A conduir persones i grups per ter-
renys d’alta muntanya i dirigir escoles 
d’esports de muntanya i escalada.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de l’entre-
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nament d’esportistes i equips amb 
l’objectiu de dur a terme ascensions 
i escalades en alta muntanya; 
conductor/a de grups en ascensions 
d’alta muntanya; director/a d’escoles 
de muntanya i escalada.

On treballaràs?
De manera autònoma o en un organis-
me públic o una empresa privada: 
centres d’alt rendiment esportiu, cen-
tres de tecnificació esportiva, escoles 
d’esports de muntanya i escalada, 
clubs i associacions esportives, federa-
cions d’esports de muntanya i escala-
da, patronats esportius, empreses de 
serveis esportius, centres de formació 
de tècnics esportius de muntanya, 
exercint la seva activitat en l’àmbit de 
l’ensenyament de la conducció en ter-
renys de muntanya i alta muntanya en 
activitats d’alpinisme i d’esquí de 
muntanya i la direcció d’esportistes 
d’alt nivell en la realització d’expedi-
cions. En l’àrea de la gestió esportiva 
pots exercir la teva activitat en la 
direcció de departaments. Seccions 
o escoles de muntanya i escalada. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
d’Esport en Escalada
Grau superior • 755 h

Què aprendràs?
A programar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esportistes i equips 
d’escalada en competicions de nivell 
mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles de 
muntanya i escalada.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de l’entre-
nament d’escaladors d’alt nivell; 
conductor/a d’escaladors durant l’es-
calada; director/a d’escoles de mun-
tanya i escalada.

On treballaràs?
De manera autònoma en un 

organisme públic o empresa privada: 
centres d’alt rendiment esportiu, 
centres de tecnificació esportiva, 
escoles d’esports de mun tanya i 
escalada, clubs i associacions espor-
tives, federacions d’esports de mun-
tanya i escalada, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius, cen-
tres de formació de tècnics esportius 
de muntanya, exercint la teva activi-
tat en l’àmbit de l’ensenyament i 
l’en tre na ment de l’escalada, la direc-
ció d’esportistes d’alt nivell i la rea-
lització d’expedicions. En l’àrea de la 
gestió esportiva, exerciràs la teva 
activitat en l’àm bit de la direcció de 
departaments. Seccions o escoles de 
muntanya i escalada. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
d’Esport en Esquí 
de Muntanya
Grau superior • 755 h

Què aprendràs?
A programar i dirigir l’entrenament 
d’esportistes i equips d’esquiadors 
de muntanya, dirigir la participació 
d’aquests en competicions de nivell 
mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles 
d’esports de muntanya i escalada.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de l’entre-
nament d’esquiadors d’alta munta-
nya d’alt nivell; director/a d’escoles 
de muntanya i escalada.

On treballaràs?
En un organisme públic o una empre-
sa privada: centres d’alt rendiment 
esportiu, centres de tecnificació espor-
tiva, escoles d’esports de muntanya i 
escalada, clubs i associacions esporti-
ves, federacions d’esports de munta-
nya i escalada, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius, centres 
de formació de tècnics esportius de 
muntanya, exercint la teva activitat en 

l’àmbit de l’ensenyament i l’entrena-
ment de l’esquí d’alta muntanya i la 
direcció d’esportistes d’alt nivell. En 
l’àrea de la gestió esportiva, pots exer-
cir la teva activitat en l’àmbit de la 
direcció de departaments. Seccions o 
escoles de muntanya i escalada. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Futbol i futbol sala

Certificat de Futbol 
Grau mitjà. 1r nivell • 455 h

Què aprendràs?
A portar a terme activitats d’iniciació 
al futbol de promoció.

En què treballaràs?
Promotor/a d’activitats de futbol, 
monitor/a de futbol.

On treballaràs?
Treballaràs en l’àmbit de la iniciació 
al futbol en entitats públiques o 
privades del sector esportiu i del 
lleure: escoles esportives, clubs i 
associacions esportives, de lleure o 
de caràcter social, federacions 
esportives, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius o de 
lleure, centres escolars (activitats 
extraescolars). 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport 
en Futbol
Grau mitjà. 2n nivell • 565 h

Què aprendràs?
Coneixements i capacitació per a 
l’ensenyament del futbol i l’entrena-
ment d’esportistes i equips en 
aquesta especialitat esportiva.
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En què treballaràs?
Entrenador/a de futbol, director/a 
d’activitats de futbol o àrbitre/a en 
partits de futbol.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma 
en organismes públics, entitats o 
empreses privades: escoles esporti-
ves, clubs i associacions esportives 
de futbol, federacions esportives ter-
ritorials, patronats esportius, empre-
ses de serveis esportius, centres 
escolars (activitats extraescolars). 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Certificat de Futbol Sala 
Grau mitjà. 1r nivell • 455 h

Què aprendràs?
A portar a terme activitats d’iniciació 
al futbol sala i de promoció d’aques-
ta especialitat esportiva.

En què treballaràs?
Promotor/a d’activitats de futbol 
sala, monitor/a de futbol sala.

On treballaràs?
Treballaràs en l’àmbit de la iniciació 
al futbol sala en entitats públiques 
o privades del sector esportiu i del 
lleure: escoles esportives, clubs i 
associacions esportives, de lleure 
o de caràcter social, federacions 
esportives, patronats esportius, 
empreses de serveis esportius o de 
lleure, centres escolars (activitats 
extraescolars). 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a d’Esport 
en Futbol Sala
Grau mitjà. 2n nivell • 555 h

Què aprendràs?
Coneixements i capacitació per a 
l’ensenyament del futbol sala i l’en-
trenament d’esportistes i equips en 
aquesta especialitat esportiva.

En què treballaràs?
Entrenador/a de futbol sala, 
director/a d’activitats de futbol sala, 
àrbitre/a en partits de futbol sala.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma 
en organismes públics, entitats o 
empreses privades de diversos tipus: 
escoles esportives, clubs i associaci-
ons esportives de futbol sala, federa-
cions esportives territorials, patronats 
esportius, empreses de serveis espor-
tius, centres escolars (activitats 
extraescolars). 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Tècnic/a superior 
d’Esport en Futbol
Grau superior • 875 h

Què aprendràs?
A planificar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esportistes i equips 
de futbol en competicions de nivell 
mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles 
de futbol.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de l’entre-
nament d’esportistes i equips de fut-
bol; entrenador/a de jugadors orientat 
a l’alta competició; director/a de 
jugadors i equips en competicions 
d’alt nivell i de nivell mitjà; 
director/a d’escoles de futbol.

On treballaràs?
Podràs assumir responsabilitats de 
manera autònoma o en el si d’un 
organisme públic o una empresa pri-
vada de diversos tipus: centres d’alt 
rendiment esportiu, centres de tecni-
ficació esportiva, escoles de futbol, 
clubs i associacions esportives, fede-
racions de futbol, empreses de ser-
veis esportius, centres de formació 
de tècnics esportius de futbol, exer-
cint la teva activitat en l’àmbit de 
l’ensenyament, l’entrenament i la 
direcció d’esportistes i equips d’alt 
nivell de futbol. En l’àrea de la ges-
tió esportiva exerciràs la teva activi-
tat en l’àmbit de la direcció de 

departaments. Seccions o escoles 
de futbol. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.

Tècnic/a superior 
d’Esport en Futbol Sala
Grau superior • 830 h

Què aprendràs?
A planificar i dirigir l’entrenament i 
la participació d’esportistes i equips 
de futbol sala en competicions de 
nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir 
escoles de futbol sala.

En què treballaràs?
Planificador/a o director/a de 
l’entrenament d’esportistes i 
equips de futbol sala; entrenador/a 
de jugadors orientat a l’alta 
competició; director/a de jugadors i 
equips en competicions d’alt nivell 
i de nivell mitjà; director/a d’escoles 
de futbol sala.

On treballaràs?
Treballaràs de manera autònoma o 
en un organisme públic o empresa 
privada: centres d’alt rendiment 
esportiu, centres de tecnificació 
esportiva, escoles de futbol sala, 
clubs i associacions esportives, 
federacions de futbol, empreses de 
serveis esportius, centres de formació 
de tècnics esportius de futbol sala, 
exercint la teva activitat en l’àmbit 
de l’ensenyament, l’entrenament i la 
direcció d’esportistes i equips d’alt 
nivell de futbol sala. En l’àrea de la 
gestió esportiva exerciràs la teva 
activitat en l’àmbit de la direcció de 
departaments. Seccions o escoles 
de futbol. 

Es pot estudiar a:
17  CFTE Escola Pia de Catalunya 

Un cop superat aquest cicle es pot acce-
dir a estudis universitaris de grau afins. 
L’accés és regulat per cada universitat.
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Fusta, moble i suro
• Auxiliar en Treballs de Fusteria 

i Instal·lació de Mobles 
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Escola del Treball

Hoteleria i turisme
• Auxiliar de Cuina
• Auxiliar d’Hoteleria: Cuina 

i Serveis de Restauració
Es poden estudiar a:
PTT Nou Barris

Imatge personal
• Auxiliar en Imatge Personal: 

Perruqueria i Estètica
• Auxiliar de Perruqueria

Es poden estudiar a:
Barcelona Activa

Indústries alimentàries
• Auxiliar de la Indústria Càrnia

Es pot estudiar a:
Escola de Restauració i Turisme

Informàtica i comunicacions
• Auxiliar de Muntatge 

i Manteniment d’Equips 
Informàtics
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Escola del Treball 
Barcelona Activa

Instal·lació i manteniment
• Auxiliar en Fontaneria i 

Calefacció i Climatització
Es pot estudiar a:
Barcelona Activa

Transport i manteniment 
de vehicles
• Auxiliar de Manteniment de 

Carrosseria de Vehicles
• Auxiliar de Reparació i 

Manteniment de Vehicles Lleugers
Es poden estudiar a:
PTT Nou Barris
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè

Administració i gestió
• Auxiliar en Activitats 

d’Oficina i en Serveis 
Administratius Generals
Es pot estudiar a:
Barcelona Activa

Agrària
• Auxiliar de Jardineria: 

Vivers i Jardins
Es pot estudiar a:
Institut Vall d’Hebron
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè

Arts gràfiques
• Auxiliar d’Arts Gràfiques 

i Serigrafia
Es pot estudiar a:
Acadèmia Preclaror 

Comerç
• Auxiliar en Comerç 

i Atenció al Públic
Es pot estudiar a:
Barcelona Activa

• Auxiliar de Vendes, Oficina 
i Atenció al Públic
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Escola del Treball
PTT Nou Barris
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè

Edificació i obra civil
• Auxiliar de Paleta 

i Construcció 
Es pot estudiar a:
Institut Vall d’Hebron
Institut Consell de Cent

• Auxiliar de Pintura
Es pot estudiar a:
Institut Collserola
Institut Poblenou
Institut Salvador Seguí
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè

Electricitat i electrònica 
• Auxiliar en Muntatge 

d’Instal·lacions
Electrotècniques en Edificis
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè
Institut/SEP Escola del Treball

• Auxiliar en Muntatge 
d’Instal·lacions Elèctriques 
i d’Aigua i Gas

• Auxiliar de Manteniment 
i Muntatge d’Instal·lacions
Elèctriques i d’Aigua i Gas
Es poden estudiar a:
Institut Collserola
Institut Poblenou
Institut Rambla Prim
Institut Salvador Seguí
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè

Fabricació mecànica
• Auxiliar de Fabricació 

Mecànica i d’Ajust i Soldadura
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Escola del Treball
PTT Nou Barris

• Auxiliar de Fusteria Metàl·lica
i PVC
Es pot estudiar a:
Institut Rambla Prim

• Auxiliar de Serralleria 
i Construccions Metàl·liques
Es pot estudiar a:
Institut/SEP Escola del Treball

Àmbits i perfils professionals
A Catalunya, l’oferta d’aquests programes està organitzada en 14 àmbits 
i 27 perfils professionals, relacionats amb les famílies professionals i les 
especialitats de la formació professional de graus mitjà i superior.

A la ciutat de Barcelona aquesta oferta es concreta en 14 àmbits 
i 23 perfils professionals.

A la pàgina 97 trobaràs les 
dades de tots els centres públics
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L’oferta pública i concertada de cicles formatius  
a la ciutat de Barcelona: més de 200 opcions  
al teu abast agrupades en famílies professionals  
i tots els centres on s’imparteixen.
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Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
Activitats físiques 
i esportives (2 CF)

T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural  16 28 64 65 22

TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives 28 46 55 64 65 84 92 22

Administració i gestió 
(3 CF)

T Gestió Administrativa  01 06 12 14 29 30 33 34 39 46 49 53 54 59 60 61 64 69 71 
72 75 76 77 79 81 83 85 86 87 90 

24

TS Administració i Finances  02 12 14 29 30 33 39 46 53 54 59 60 61 64 67 70 77 79 
81 83 86 87 89 90 

24

TS Secretariat 12 14 33 46 54 59 60 64 83 85 25

Agrària 
(2 CF)

T Jardineria 62 26

TS Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics 62 26

Arts gràfiques 
(4 CF)

T Impressió en Arts Gràfiques 30 27

T Preimpressió en Arts Gràfiques 46 30 27

TS Disseny i Producció Editorial 46 30 27

TS Producció en Indústries d’Arts Gràfiques 46 27

Comerç i màrqueting 
(5 CF)

T Comerç 12 50 54 60 69 77 79 83 28

TS Comerç Internacional 02 39 50 54 60 70 72 28

TS Gestió Comercial i Màrqueting  02 03 12 32 36 39 50 54 59 60 70 72 76 79 
83 84 86 90

29

TS Gestió del Transport 50 54 30

TS Serveis al Consumidor 54 30

Edificació i obra civil 
(3 CF)

TS Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques  32 46 52

31

TS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció 32 46 52 70 31

TS Realització i Plans d’Obres 32 46 31

Electricitat i 
electrònica (7 CF)

T Equips Electrònics de Consum  04 30 32 34 46 55 59 69 79 32

T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques  04 06 20 30 32 34 46 52 59 61 64 83 86 32

T Instal·lacions de Telecomunicacions 46 55 33

TS Desenvolupament de Productes Electrònics  30 32 46 34

TS Instal·lacions Electrotècniques  04 46 52 61 64 34

TS Sistemes de Regulació i Control Automàtics  30 32 46 34

TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 13 30 32 41 46 55 70 79 83 86 90 35

Fabricació mecànica 
(7 CF)

T Mecanització 26 30 32 46 55 36

T  Reparació i Manteniment d’Aparells de Mesura i Control 55 36

T Soldadura i Caldereria 46 55 36

TS Construccions Metàl·liques 46 37

TS Disseny de Productes de Fabricació Mecànica 30 32 46 55 37

TS Òptica d’Ullera 50 38

TS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica 30 32 46 38

Fusta, moble i suro 
(2 CF)

T Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble 30 46 39

T Fabricació Industrial de Fusteria i Moble 30 46 39
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A l’índex de centres (pàgina 87) trobaràs les dades de cada centre.

T Titulació de grau mitjà (tècnic/a)  00 CentreTS Titulació de grau superior (tècnic/a superior)
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Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
Hoteleria i turisme 
(7 CF)

T Cuina i Gastronomia 15 38 40 45 84 40

T Serveis de Restauració 15 38 40 45 84 40

TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments 12 15 36 45 54 73 79 40

TS Animació Turística 33 45 41

TS Gestió d’Allotjaments Turístics 15 36 38 45 54 73 41

TS Guia, Informació i Assistència Turística 14 15 36 39 45 54 73 84 42

TS Restauració 15 38 45 84 42

Imatge i so (5 CF) T Laboratori d’Imatge 34 55 66 43

TS Imatge 55 57 66 84 43

TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles 13 55 57 66 84 43

TS Realització d’Audiovisuals i Espectacles 55 57 66 84 44

TS So 13 55 57 44

Imatge personal (5 CF) T Caracterització 63 91 45

T Estètica Personal Decorativa 35 63 64 68 91 45

T Perruqueria 18 34 63 64 68 74 91 45

TS Assessoria d’Imatge Personal 05 31 63 68 46

TS Estètica 35 63 46

Indústries alimentàries 
(4 CF)

T   Elaboració de Productes Alimentaris 45 47

T Escorxador i en Carnisseria i Xarcuteria 45 48

T Forneria, Rebosteria i Confiteria 38 45 48

TS Indústria Alimentària 45 48

Informàtica
i comunicació (3 CF)

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes 06 13 30 42 51 55 59 60 67 69 76 77 79 90 49

TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 06 12 30 32 42 46 49 50 51 55 59 60 
65 70 76 77 79 83 90

50

TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 06 12 30 32 42 46 49 50 51 55 59 
60 65 70 76 79 83 

50

Instal·lació
i manteniment (6 CF)

T Instal·lació i Manteniment Electromecànic 
de Maquinària i Conducció de Línies 26 41 61 76

51

T Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions 
de Fred, Climatització i Producció de Calor 32 41 46

51

TS Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 32 46 51

TS Manteniment d’Equips Industrials 41 52

TS Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 32 52

TS Prevenció de Riscos Professionals 46 55 59 53

Química (7 CF) T  Laboratori 46 58 54

T Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics 58 54

T  Planta Química 58 54

TS Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins 46 58 54

TS Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat 46 58 67 55

TS Química Ambiental 58 55

TS  Química Industrial 58 55

Sanitat (14 CF) T Cures Auxiliars d’Infermeria 11 16 20 33 34 43 48 53 63 72 79 80 85 87 88 56

T Farmàcia i Parafarmàcia 16 33 53 72 78 88 56

T Emergències Sanitàries 53 57

TS Anatomia Patològica i Citologia 43 53 57

TS Audiologia Protèsica 32 57

TS Dietètica 11 33 53 78 80 85 58

TS Documentació Sanitària 11 16 20 34 43 48 72 78 79 85 58

TS Higiene Bucodental 20 37 63 78 58
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Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
TS Imatge per al Diagnòstic 25 43 78 80 82 59

TS Laboratori de Diagnòstic Clínic 43 53 78 80 59

TS Ortesis i Pròtesis 78 59

TS Pròtesis Dentals 37 63 78 60

TS Radioteràpia 43 82 60

TS Salut Ambiental 53 60

Serveis socioculturals 
i a la comunitat (5 CF)

T Atenció Sociosanitària 06 11 43 47 56 59 63 72 81 91 61

TS Animació Sociocultural 47 63 61

TS Educació Infantil 04 06 16 19 33 47 56 59 63 72 79 81 88 61

TS Integració Social 04 06 11 16 47 56 63 79 81 84 62

TS Interpretació de la Llengua de Signes 16 44 62

Tèxtil, confecció 
i moda (2 CF)

T Confecció i Moda 41 63

TS  Patronatge i Moda 41 63

Transport
i manteniment 
de vehicles (5 CF)

T Carrosseria 16 53 55 76 64

T Electromecànica de Vehicles 16 20 26 30 32 53 55 69 76 79 64

T Electromecànica de Vehicles Industrials (adaptació) 55 64

TS Automoció 16 32 53 55 76 65

TS   Vehicles Industrials 55 65

Enssenyameeentss arttísticics

A l’índex de centres (pàgina 87) trobaràs les dades de cada centre.

T Titulació de grau mitjà (tècnic/a)  00 CentreTS Titulació de grau superior (tècnic/a superior)

Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
Art floral (2 CF) T Floristeria  08 66

TS   Art floral 08 66

Arts aplicades 
a la indumentària 
(1 CF)

TS   Estilisme d’Indumentària 09 24 66

Arts aplicades 
al llibre (2 CF)

TS   Enquadernació Artística 24 66

TS   Gravat i Tècniques d’Estampació 24 67

Arts aplicades al mur 
(1 CF)

TS  Arts Aplicades al Mur 22 24 68

Arts aplicades 
de l’escultura
(5 CF)

T Dauratge i Policromia Artística  24 68

T   Forja Artística 24 68

T   Fosa i Galvanoplàstia 24 68

T   Talla Artística de Fusta 24 69

TS   Arts Aplicades de l’Escultura  22 24 69

Ceràmica artística
(2 CF)

T   Decoració Ceràmica 21 69

TS   Ceràmica Artística 10 24 70

Disseny gràfic
(5 CF)

T   Art Final de Disseny Gràfic 24 70

T   Autoedició 07 10 24 70

TS   Fotografia Artística 10 70

TS   Gràfica Publicitària 07 10 22 24 71

TS   Il·lustració 10 22 24 71

Disseny industrial 
(2 CF)

TS   Modelisme i Maquetisme 24 71

TS   Modelisme Industrial 22 24 72
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Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
Disseny d’interiors
(5 CF)

TS   Aparadorisme 23 24 72

TS   Arquitectura Efímera 23 72

TS   Elements de Jardí 08 23 72

TS   Moblament 23 73

TS   Projectes i Direcció d’Obres de Decoració 07 22 23 24 73

Esmalts artístics (1 CF) TS   Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls 24 73

Joieria d’art (1 CF) TS   Joieria Artística 21 22 24 73

Tèxtils artístics
(2 CF)

TS   Art Tèxtil 22 74

TS   Estampacions i Tintatges Artístics 24 74

Ensenynyamentss d d d’espsports

A l’índex de centres (pàgina 87) trobaràs les dades de cada centre.

C Certificat  T Titulació de grau mitjà (tècnic/a) 00 CentreTS Titulació de grau superior (tècnic/a superior)

Família professional Cicles formatius (titulacions de grau mitjà i de grau superior) pàg.
Esports d’hivern
(9 CF)

C Certificat d’Esquí Alpí (Primer nivell) 17 27 76

T Esport en Esquí Alpí (Segon nivell) 17 27 76

C Certificat d’Esquí de Fons (Primer nivell) 17 27 76

T Esport en Esquí de Fons (Segon nivell) 17 27 76

C Certificat de Surf de Neu (Primer nivell) 17 27 76

T Esport en Surf de Neu (Segon nivell) 17 27 76

TS   Esport en Esquí Alpí 17 27 77

TS   Esport en Esquí de Fons 17 27 77

TS   Esport en Surf de Neu 17 27 77

Muntanya
i escalada
(8 CF)

C Certificat d’Excursionisme (Primer nivell) 17 77

T  Esport en Alta Muntanya (Segon nivell) 17 78

T  Esport en Descens de Barrancs (Segon nivell) 17 78

T  Esport en Escalada (Segon nivell) 17 78

T  Esport en Muntanya Mitjana (Segon nivell) 17 78

TS  Esport en Alta Muntanya 17 78

TS  Esport en Escalada 17 79

TS  Esport en Esquí de Muntanya 17 79

Futbol i futbol sala
(6 CF)

C Certificat de Futbol (Primer nivell) 17 79

T Esport en Futbol (Segon nivell) 17 79

C Certificat de Futbol Sala (Primer nivell) 17 80

T Esport en Futbol Sala (Segon nivell) 17 80

TS  Esport en Futbol 17 80

TS  Esport en Futbol Sala 17 80
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
01 ADEIP (privat)

C. Provenza. 104 bajos I T 934199502 
T   Gestió Administrativa

02 AF Centre d’estudis (concertat)
C. Fontanella, 19 I T 933189335
www.afcentredestudis.es I info@afcentredestudis.es

TS Administració i Finances
TS Comerç Internacional
TS Gestió Comercial i Màrqueting

03 Amec (privat)
C. Casp, 130 I T 932319412 
www.esven.org I fundacio@coacb.com

TS Gestió Comercial i Màrqueting

04 Arco (concertat)
C. Aragó, 135 I T 933233523
www.ceir-arco.org I arco@ceir-arco.org

T   Equips Electrònics de Consum 
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
TS Educació Infantil
TS Integració Social
TS Instal·lacions Electrotècniques

05 Arts i Tècniques de la Moda (privat)
Pg. de Gràcia, 114 pral. I T 934160000 
www.eatm.com I info@eatm.com

TS Assessoria d’Imatge Personal

06 Bemen 3 (concertat)
C. Sant Ferran, 19-25 I T 933571258
www.bemen3.com I bemen3@bemen3.com

T Atenció Sociosanitària
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Educació Infantil
TS Integració Social
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

07 Centre Aut Grau Mitjà i Sup. APD Elisava (privat)
Via Augusta, 205 I T 932001133 
iccic@iccic.edu I www.iccic.edu

T Autoedició
TS Gràfica Publicitària
TS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

08 Centre Aut Grau Sup. APD 
Art Floral de Catalunya (privat)
C. Casp, 124 I T 932470205 
escola@escolaartfloral.org  I www.escolaartfloral.org

T Floristeria
TS Art Floral
TS Elements de Jardí

09 Centre Aut Grau Sup. APD Felicidad Duce (privat)
C. Guillem Tell, 47 I T 932372740
fdmoda@fdmoda.com I www.fdmoda.com

TS Estilisme d’Indumentària

10 Centre Aut Grau Sup. APD Groc (privat)
C. Deu i Mata,18 I T 934195484
groc@groc.cat I www.groc.cat

T Autoedició
TS Ceràmica Artística
TS Fotografia Artística
TS Gràfica Publicitària
TS Il·lustració

11 Centre d’Estudis Catalunya (concertat)
C. Jovellanos, 6 I T 933182092
www.cedesca.com I cedesca@grupcedesca.com

T Atenció Sociosanitària
T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Dietètica
TS Documentació Sanitària
TS Integració Social

12 Centre d’Estudis Politècnics (concertat) T Comerç
Pl. Urquinaona, 10 I T 933020224 T Gestió Administrativa
www.cepnet.net I cep@cepnet.net TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

TS Administració i Finances
TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Secretariat
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

Centres:
Foormmmaaaccióó pproofeeesssssiioonnnnaaalll aa Baarrccceellloonnnaa

 C Certificat  T Titulació de grau mitjà (tècnic/a)  TS Titulació de grau superior (tècnic/a superior) 00 Centre
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
13 Centre Villar (concertat)

C. Sant Salvador, 29 I T 934153722
www.cpvillar.com I info@cpvillar.com

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
TS So

14 Centro Catalán Comercial (concertat)
C. Escòcia, 130 I T 933525658
www.accc.es I escocia@acc.es

T Gestió Administrativa
TS Administració i Finances
TS Guia, Informació i Assistència Turística
TS Secretariat

15 CETT - Escola d’Hoteleria i Turisme (privat)
Av. Can Marcet, 36-38 I T 934280777 
www.cett.es I cett@cett.es

T Cuina i Gastronomia
T Serveis de Restauració
TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Guia, Informació i Assistència Turística
TS Restauració

16 CEYR-Villarroel (concertat)
C. Villarroel, 5 i 7 I T 934233086

T Carrosseria
T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Electromecànica de Vehicles
T Farmàcia i Parafarmàcia
TS Automoció
TS Documentació Sanitària
TS Educació Infantil
TS Integració Social
TS Interpretació de la Llengua de Signes
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior   

17 CFTE Escola Pia de Catalunya (privat)
C. Immaculada, 25-35 I T 932120908 
www.emcat.net I info@emcat.net

C   Esports d’Hivern
C   Esports de Muntanya i Escalada
C   Futbol i Futbol Sala
T Esports d’Hivern
T Esports de Muntanya i Escalada
T Futbol i Futbol Sala
TS Esports d’Hivern 
TS Esports de Muntanya i Escalada
TS Futbol i Futbol Sala

18 Colomer (privat)
C. Leiva, 17-19 cantonada I C. Moianès, 61
T 932989495 I www.escolacolomer.com
colomer_1@infonegocio.com

T Perruqueria

19 Comercial Català (concertat)
Via Barcino, 32-33 I T 932740943

TS Educació Infantil

20 Disced (privat)
C. Sant Pere d’Abanto, 4-6 I T 934329988
www.disced.net I barcelona@disced.net

T Electromecànica de Vehicles
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Higiene Bucodental
TS Documentació Sanitària

21 EA del Treball (públic)
C. Comte d’Urgell, 187 I T 933219066
www.artdeltreball.cat I a8042354@xtec.cat

T Decoració Ceràmica
TS Joieria Artística

22 EA Massana (públic)
C. Hospital, 56 I T 934422000
www.escolamassana.cat 
info@escolamassana.cat

TS Art Tèxtil
TS Arts Aplicades al Mur
TS Arts Aplicades de l’Escultura
TS Gràfica Publicitària
TS Il·lustració
TS Joieria Artística
TS Modelisme Industrial
TS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

23 EASD Deià (públic) TS Aparadorisme
C. Deià, 28-38 I T 933546073 TS Arquitectura Efímera

TS Elements de Jardí
TS Moblament
TS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
24 EASD Llotja (públic) T Art Final de Disseny Gràfic

C. Ciutat de Balaguer, 17 I T 934181720 T Autoedició
www.xtec.cat/ea-llotja I ea-llotja@xtec.cat T Dauratge i Policromia Artística

T Forja Artística
T Fosa i Galvanoplàstia
T Talla Artística en Fusta
TS Aparadorisme
TS Arts Aplicades al Mur
TS Arts Aplicades de l’Escultura
TS Ceràmica Artística
TS Enquadernació Artística
TS Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls
TS Estampacions i Tintatges Artístics
TS Estilisme d’Indumentària
TS Gràfica Publicitària
TS Gravat i Tècniques d’Estampació
TS Il·lustració
TS Joieria Artística
TS   Modelisme i Maquetisme
TS Modelisme Industrial
TS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

25 Eixample Clínic (privat)
C. Villarroel, 170 I T 932279961 
www.eixampleclinic.org I drodri@clinic.ub.es 

TS Imatge per al Diagnòstic

26 Escola d’aprenents SEAT (privat)
Pg. Zona Franca, 53-55 I T 934028803
www.xtec.cat/centres/a8032427
escola.aprenents@seat.es

T Electromecànica de Vehicles
T Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària 

i Conducció de Línies
T Mecanització

27 Escola Lleó XIII (privat)
C. Lleó XIII 16-20 I T 934175001 
info@lleoxiii.com I www.lleoxiii.com

C Esports d’Hivern
T   Esports d’Hivern
TS   Esports d’Hivern

28 Escola Pia de Sarrià-Calassanç (privat)
C. Immaculada, 25-35 I T 932120908
www.emcat.net I bego.herrero@escolapia.cat

T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives

29 Escola Pia Sant Antoni (privat)
Rda. Sant Pau, 72 I T 934410605 
santantoni.escolapia.cat I santantoni@escolapia.cat

T Gestió Administrativa
TS   Administració i Finances

30 Escola Professional Salesiana (concertat)
Pg. Sant Joan Bosco, 42 
T 932031100 I salesianasarria.com
salesians.sarria@salesians.cat

T Electromecànica de Vehicles
T Equips Electrònics de Consum
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble
T Fabricació Industrial de Fusteria i Moble
T Gestió Administrativa
T Impressió en Arts Gràfiques
T Mecanització
T Preimpressió en Arts Gràfiques
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Desenvolupament de Productes Electrònics
TS Disseny de Productes de Fabricació Mecànica
TS Disseny i Producció Editorial
TS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
TS Sistemes de Regulació i Control Automàtics
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

31 Escola Sup. de Imatge Personal Cazcarra (privat)
C. Comte Borrell, 230 I T 933235148 
www.cazcarra.com I Infocursos@cazcarra.com

TS Assessoria d’Imatge Personal

32 Escola Tècnica Professional del Clot (concertat)
C. València, 680 I T 933516011

T Electromecànica de Vehicles
T Equips Electrònics de Consum
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Mecanització
T Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització 

i Producció de Calor
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Audiologia Protèsica
TS Automoció
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Desenvolupament de Productes Electrònics
TS Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
TS Disseny de Productes de Fabricació Mecànica
TS Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques
TS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Manteniment d’instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
TS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
TS Realització i Plans d’Obres
TS Sistemes de Regulació i Control Automàtics
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior 

33 Escola Tècnica Professional Xavier (concertat) T Cures Auxiliars d’Infermeria
Av. Francesc Cambó, 12 T Farmàcia i Parafarmàcia
T 933191700 I www.etpxavier.com T Gestió Administrativa
secretaria@etpxavier.com TS Administració i Finances

TS Animació Turística
TS Dietètica
TS Educació Infantil
TS Secretariat
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

34 Escuela de FP Oscus (concertat)
C. Violant d’Hongria, 39-49
T 933390544 I www.oscusbarcelona.org
info_barcelona@oscus.org

T Equips Electrònics de Consum
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Gestió Administrativa
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Laboratori d’Imatge
T Perruqueria
TS Documentació Sanitària

35 ESEPP Samper (privat)
C. Diputació, 292, baixos I T 934121574 
www.esepp.com I esepp@esepp.com

T Estètica Personal Decorativa
TS Estètica

36 Euroaula (privat)
C. Aragó, 208-210 I T 934510306 
www.euroaula.com I info@euroaula.com

TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Guia, Informació i Assistència Turística

37 Francesc Pejoan (concertat)
C. Rosselló, 303 I T 932074261 
www.escolapejoan.com I escolapejoan@hotmail.com

TS Higiene Bucodental
TS Pròtesis Dentals

38 Fundació de Restauració i Hostalatge (privat) T  Cuina i Gastronomia
Pg. del Taulat, 243 I T 934532903 T   Forneria, Rebosteria i Confiteria
www.eshob.com I escola@eshob.es T Serveis de Restauració

TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Restauració

39 Fundació Prat (concertat)
C. Roger de Llúria, 95 I T 932155852
www.fundacioprat.com
lluria@fundacioprat.cat

T Gestió Administrativa
TS Administració i Finances
TS Comerç Internacional
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Guia, Informació i Assistència Turística

40 Granja-Escola Sinaí (privat)
C. Indústria, 137-141 I T 934557771
www.escolasinai.com I info@escolasinai.com

T Cuina i Gastronomia
T Serveis de Restauració

41 Institut Anna Gironella de Mundet (públic) T Confecció i Moda
Pg. Vall d’Hebron, 171 I T 934280292
www.agmundet.es

T Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària 
i Conducció de Línies
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
T Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització 

i Producció de Calor
TS Manteniment d’Equips Industrials
TS Patronatge i Moda
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior 

42 Institut Ausiàs March (públic)
Av. d’Esplugues, 38 I T 932033332
www.iesausiasmarch.com I 08013172@xtec.cat

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS   Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

43 Institut Bonanova (públic)
Pg. Circumval·lació, 8 I T 932540497
www.escolabonanova.cat
ebonanova@imas.imim.es

T Atenció Sociosanitària
T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Anatomia Patològica i Citologia
TS Documentació Sanitària
TS Imatge per al Diagnòstic
TS Laboratori de Diagnòstic Clínic
TS Radioteràpia

44 Institut Consell de Cent (públic)
C. Carrera, 25 I T 934424048
www.conselldecent.com I iesconselldecent@xtec.cat

TS Interpretació de la Llengua de Signes

45 Institut Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Barcelona (públic)
C. Pintor Alsamora, 3-5 I T 934080018
www.xtec.cat/centres/a8044934
a8044934@xtec.cat

T Cuina i Gastronomia
T Elaboració de Productes Alimentaris
T Escorxador i en Carnisseria i Xarcuteria
T Forneria, Rebosteria i Confiteria
T Serveis de Restauració
TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniment
TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Animació Turística
TS Indústria Alimentària
TS Guia, Informació i Assistència Turística
TS Restauració

46 Institut Escola del Treball (públic)
C. Comte d’Urgell, 187 I T 934309200
www.escoladeltreball.org
correu@correu.escoladeltreball.org

T Equips Electrònics de Consum
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T  Instal·lacions de Telecomunicacions
T Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble
T Fabricació Industrial de Fusteria i Moble
T Gestió Administrativa
T Laboratori
T Mecanització
T Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització 

i Producció de Calor
T Preimpressió en Arts Gràfiques
T Soldadura i Caldereria
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives
TS Construccions Metàl·liques
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Desenvolupament de Productes Electrònics
TS Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
TS Disseny de Productes de Fabricació Mecànica
TS Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques
TS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
TS Disseny i Producció Editorial
TS   Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
TS Secretariat
TS Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins
TS Instal·lacions Electrotècniques
TS Prevenció de Riscos Professionals
TS Producció en Indústries d’Arts Gràfiques
TS Realització i Plans d’Obres
TS Sistemes de Regulació i Control Automàtics
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

47 Institut Ferran Tallada (públic)
C. Gran Vista, 54 I T 933577614
www.bcn.cat/ferrantallada
a8014115@xtec.cat

T Atenció Sociosanitària
TS Animació Sociocultural
TS Educació Infantil
TS Integració Social

48 Institut Flos i Calcat (públic)
Av. Rio de Janeiro, 92 I T 933542961
www.xtec.cat/iesflosicalcat
www.iesflosicalcat@xtec.cat

T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Documentació Sanitària

49 Institut Jaume Balmes (públic)
C. Pau Claris, 121 I T 934870301
www.jaumebalmes.net
a8013111@xtec.cat

T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

50 Institut Joan Brossa (públic)
Av. Mare de Déu de Montserrat, 78-84
T 934335180 I www.iesjoanbrossa.org
iesjoanbrossa@xtec.cat

T Comerç
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Comerç Internacional
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Gestió del Transport
TS Òptica d’Ullera

51 Institut Joan d’Àustria (públic)
C. Selva de Mar, 211 I T 933073402
www.iesjoandaustria.org
a8013101@xtec.cat

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

52 Institut Josep Serrat i Bonastre (públic)
C. Marquès de Santa Anna, 2
T 932174142
www.bcn.es/serratibonastre

T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
TS Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques
TS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
TS Instal·lacions Electrotècniques
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

53 Institut La Guineueta (públic)
C. Artesania, 53-55 I T 933593404

T Carrosseria
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Electromecànica de Vehicles
T Emergències Sanitàries
T Farmàcia i Parafarmàcia
T Gestió Administrativa
TS Administració i Finances
TS Anatomia Patològica i Citologia
TS Automoció
TS Dietètica
TS Laboratori de Diagnòstic Clínic
TS Salut Ambiental
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

54 Institut Lluïsa Cura (públic) T Comerç
Rda. Sant Antoni, 19 I T 933255197 T Gestió Administrativa
www.lluisacura.cat I lluisacura@lluisacura.cat TS Administració i Finances

TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Comerç Internacional
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Gestió del Transport
TS Guia, Informació i Assistència Turística
TS Secretariat
TS Serveis al Consumidor
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior 

55 Institut Mare de Déu de la Mercè (públic)
C. Motors, 122-130 I T 932232566
www.lamerce.com
lamerce@lamerce.com

T Carrosseria
T Electromecànica de Vehicles
T Electromecànica de Vehicles Industrials (adaptació)
T Equips Electrònics de Consum
T Instal·lacions de Telecomunicacions
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes



Ín
de

x 
• 

C
en

tr
es

: 
fo

rm
ac

ió
 p

ro
fe

ss
io

na
l 

a 
B

ar
ce

lo
na

93

Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
T Laboratori d’Imatge
T Mecanització
T Reparació i Manteniment d’Aparells de Mesura i Control
T Soldadura i Caldereria
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives
TS Automoció
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Disseny de Productes de Fabricació Mecànica
TS Imatge
TS Prevenció de Riscos Professionals
TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
TS Realització d’Audiovisuals i Espectacles
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
TS So
TS Vehicles Industrials
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

56 Institut Miquel Tarradell (públic)
C. dels Àngels, 1 bis I T 934412380
www.iestarradell.org I ies-miquel-tarradell@xtec.cat

T Atenció Sociosanitària
TS Educació Infantil
TS Integració Social

57 Institut Mitjans Audiovisuals (EMAV) (públic) 
Via Laietana, 48-A I T 933150356
www.emav.com I emav@emav.com

TS Imatge
TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
TS Realització d’Audiovisuals i Espectacles
TS So

58 Institut Narcís Monturiol (públic)
Pg. Salvat Papasseit, s/n I T 933107226
www.bcn.es/narcismonturiol
a8034709@xtec.cat

T Laboratori
T Operacions de Fabricació de Productes Farmacèutics
T Planta Química
TS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
TS Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins
TS Química Industrial
TS Química Ambiental
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

59 Institut Obert de Catalunya (públic)
Av. Paral·lel 71-73 I T 933476100
ioc.xtec.cat I ioc@xtec.cat

T Atenció Sociosanitària
T Equips Electrònics de Consum
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Educació Infantil
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Prevenció de Riscos Professionals
TS Secretariat

60 Institut Poblenou (públic)
C. Doctor Josep Trueta, 206 
T 932253792 I www.iespoblenou.org
a8034138@iespoblenou.org

T Comerç
T   Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T   Gestió Administrativa
TS   Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS   Administració i Finances
TS   Comerç Internacional
TS   Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS   Gestió Comercial i Màrqueting
TS Secretariat

61 Institut Rambla Prim (públic)
C. Cristòbal de Moura, 223 I T 933079960
www.iesramblaprim.info I iesramblaprim@xtec.cat

T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Gestió Administrativa
T Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària 

i Conducció de Línies
TS Administració i Finances
TS Instal·lacions Electrotècniques
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

62 Institut Rubió i Tudurí (públic)
Av. del Marqués de Comillas, 16 I T 934243707
www.bcn.cat/rubioituduri I a8041933@xtec.cat

T Jardineria
TS Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
63 Institut Salvador Seguí (públic)

C. Santander, 7-9 I T 933142041
www.salvadorsegui.net I iessalvadorsegui@xtec.cat

T Atenció Sociosanitària
T Caracterització
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Estètica Personal Decorativa
T Perruqueria
TS Animació Sociocultural
TS Assessoria d’Imatge Personal
TS Educació Infantil
TS Estètica
TS Higiene Bucodental
TS Integració Social
TS Pròtesis Dentals

64 Institut Vall d’Hebron (públic)
Pg. de la Vall d’Hebron, 93-95 
T 932125004 I www.xtec.cat/iesvallhebron

T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Estètica Personal Decorativa
T Gestió Administrativa
T Perruqueria
TS Administració i Finances
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives
TS Instal·lacions Electrotècniques
TS Secretariat
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

65 Institució Cultural del C.I.C. (privat)
Via Augusta, 205 I T 932001133
iccic@iccic.edu I www.iccic.edu

T Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

66 Ites-Ciape (privat)
C. Bailèn, 34-36 I T 932328993 
www.ites.es I info@ites.es

T Laboratori d’Imatge
TS Imatge
TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
TS Realització d’Audiovisuals i Espectacles

67 Joan Pelegrí (concertat)
C. Consell de Cent, 14 I T 934316200
www.joanpelegri.com I escola@joanpelegri.com

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
TS Administració i Finances
TS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat

68 Josep Pons (privat)
C. Loreto, 42 I T 933210110 
www.joseppons.com I info@joseppons.com 

T Estètica Personal Decorativa
T Perruqueria
TS Assessoria d’Imatge Personal

69 La Salle Barceloneta (concertat)
C. Balboa, 18-20 I T 933195475
www.lasalle.cat/lasallebarceloneta
lasallebarceloneta@lasalle.cat

T Comerç
T Electromecànica de Vehicles
T Equips Electrònics de Consum
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa

70 La Salle Gràcia (privat)
Pl. del Nord, 14 I T 932922118 
www.lasallegracia.org I lasallegracia@lasalle.cat

TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Comerç Internacional
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

71 L’Esperança (concertat)
C. Quito, 25-37 I T 933457745
escola@escolaesper.net

T Gestió Administrativa

72 López Vicuña (concertat)
C. Consell de Cent, 395-397 
T 934876594 I www.lopezvicu.info
a8035015@xtec.cat

T Atenció Sociosanitària
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Farmàcia i Parafarmàcia
T Gestió Administrativa
TS Comerç Internacional
TS Documentació Sanitària
TS Educació Infantil
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Centre Oferta de formació professional a Barcelona 
TS Gestió Comercial i Màrqueting
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

73 Mediterrani (privat)
C. Rocafort, 104 I T 934269822 
www.mediterrani.com I mediterrani@mediterrani.com 

TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Gestió d’Allotjaments Turístics
TS Guia, Informació i Assistència Turística

74 Miquel Griñó (privat)
C. Tamarit, 151 I T 934266609
www.miguelgrino.com I info@miguelgrino.com

T Perruqueria

75 Molina (concertat)
C. Lorena, 61-63 I T 933533810
colegiomolina@gmail.com

T Gestió Administrativa

76 Monlau (concertat)
C. Monlau, 2,4,6 I T 933408204
www.monlau.es I monlau.info@monlau.es

T Carrosseria
T Electromecànica de Vehicles
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
T Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària 

i Conducció de Línies
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Automoció
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

77 Palcam (concertat)
C. Rosalía de Castro, 30-34 I T 934359749 
www.palcam.es I palcam@palcam.es

T Comerç
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

78 Ramon y Cajal (privat)
C. Rosselló, 303 planta baixa
T 932070680 I www.ramonycajal.com
info@ramonycajal.com 

T Farmàcia i Parafarmàcia
TS Dietètica
TS Documentació Sanitària
TS Higiene Bucodental
TS Imatge per al Diagnòstic
TS Laboratori de Diagnòstic Clínic
TS Ortesis i Pròtesis
TS   Pròtesis Dentals

79 Roca (concertat)
Av. Meridiana, 263 I T 932430770
www.ceroca.com I secretaria@ceroca.com

T Comerç
T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Electromecànica de Vehicles
T Equips Electrònics de Consum
T Gestió Administrativa
T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Documentació Sanitària
TS Educació Infantil
TS Integració Social
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior 

80 Roger de Llúria (privat)
C. Mare de Déu del Coll, 40
T 932171046 I www.rogerdelauria.com
info@rogerdelauria.com 

T Cures Auxiliars d’Infermeria
TS Dietètica
TS Imatge per al Diagnòstic
TS Laboratori de Diagnòstic Clínic

81 Sagrat Cor-Sarrià (concertat) T Atenció Sociosanitària
C. Sagrat Cor, 25 I T 932030200 T Gestió Administrativa
www.sagratcorsarria.com TS   Administració i Finances
secresl@sagratcorsarria.com TS Educació Infantil
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TS Integració Social
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

82 Sant Antoni M. Claret (privat)
C. Sant Antoni M. Claret, 357-371 I T 933497566 
www.samclaret.com I escolasamclaret@xtec.net

TS Imatge per al Diagnòstic
TS Radioteràpia

83 Sant Francesc (concertat)
C. Taquígraf Serra, 7 I T 933218377
www.escolessas.com I info@escolessas.com

T Comerç
T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Secretariat
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

84 Sant Ignasi (concertat)
C. Carrasco i Formiguera, 32 I T 936023000
www.stignasi.fje.edu I bustia@stignasi.fje.edu

T Cuina i Gastronomia
T   Serveis de Restauració
TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Imatge
TS Guia, Informació i Assistència Turística
TS Integració Social
TS Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles
TS Realització d’Audiovisuals i Espectacles
TS Restauració

85 Santa Maria dels Apòstols (concertat)
C. Pere IV, 562 / Rbla. Prim, 146-152
T 933149011 I www.smapostoles.org
escola@smapostoles.org

T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Gestió Administrativa
TS   Dietètica
TS   Documentació Sanitària
TS   Secretariat

86 Santapau-Pifma (concertat)
C. Alella, 51 I T 934080126
www.santapau-pifma.com
contacte@santapau-pifma.com

T Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
T Gestió Administrativa
TS Administració i Finances
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

87 Santíssima Trinitat (concertat)
Ctra. d’Esplugues, 62-70 I T 932046312
a8014310@centres.xtec.es

T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Gestió Administrativa
TS Administració i Finances

88 Solc Nou (concertat)
Av. Vallcarca, 165 I T 934173311
www.xtec.es/centres/a8036755
info.slc@fundev.org

T Cures Auxiliars d’Infermeria
T Farmàcia i Parafarmàcia
TS Educació Infantil

89 Speh-Tres Torres (privat)
C. Escoles Pies, 51 I T 932110612 
www.speh.es I speh@speh.es

TS Administració i Finances

90 Stucom (concertat)
C. Pelai, 8 I T 933015696
www.stucom.com I stucom@stucom.com

T Sistemes Microinformàtics i Xarxes
T Gestió Administrativa
TS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
TS Administració i Finances
TS Gestió Comercial i Màrqueting
TS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Curs preparatori per a les proves d’accés de grau superior

91 Thuya (privat)
C. Sant Gervasi de Cassoles, 68
T 932127412 I www.thuya.com
attalumno@thuya.com

T Atenció Sociosanitària
T Caracterització
T Estètica Personal Decorativa
T Perruqueria

92 Ubae Centre de Formació (privat)
C. Comte Borrell, 21-33 I T 934439315 
www.ubaecentredeformacio.com
centredeformacio@ubae.cat

TS Animació d’Activitats Físiques i Esportives 
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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
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
Institut Anna Gironella de Mundet Pg. Vall d'Hebron,171 I T 934280292
Institut Escola del Treball C. Comte d'Urgell, 187 I T 934309200
Institut Josep Serrat i Bonastre C. Marquès de Santa Anna, 2 I T 932174142
Institut La Guineueta C. Artesania, 53-55 I T 933593404
Institut Lluïsa Cura Rda. Sant Antoni, 19 I T 933255197
Institut Mare de Déu de la Mercè C. Motors, 122-130 I T 932232566
Institut Narcís Monturiol Pg. Salvat Papasseit, 5 I T 933107226
Institut Rambla Prim C. Cristòbal de Moura, 223 I T 933079960
Institut 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
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

Centres: ccurrs ppreepaaraattotorii p perer a a less

pprrovvveesss dd’aacccééss dee ggrauu ssuuppeerrioor

Pots formar-te en els centres públics
Barcelona Activa C. Llacuna, 162 I T 934019777
Institut Collserola Ctra. Alta Roquetes, 70 I T 934279000
Institut Consell de Cent C. Carrera, 25 I T 934424048
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Barcelona

C. Pintor Alsamora, 3-5 I T 934080018

Institut Poblenou C. Doctor Josep Trueta, 206 I T 932253792
Institut Rambla Prim C. Cristóbal de Moura, 223 I T 933079960
Institut Salvador Seguí C. Santander, 7-9 I T 933142041
Institut Vall d’Hebron Pg. Vall d’Hebron, 93 I T 932125004
Institut/SEP Escola del Treball C. Comte d’Urgell, 187, 2a planta I T 933217020
Institut/SEP Mare de Déu de la Mercè C. Motors, 122 I T 932231922
PTT Nou Barris C. Dr. Pi i Molist, 133 I T 932914808

Centres: PPQQPPI
PProogrraammeess dde qquaalifficcaacióó prprofesessioonaall inniccial

* Per a més informació d’altres centres: www.fundaciobcnfp.cat
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Fundació BCN Formació 
Professional
La Fundació BCN Formació Professional 
és un instrument al servei dels instituts 
de formació professional de la ciutat i 
de les entitats, empreses i representants 
dels sectors econòmics i socials de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
una eina per al desenvolupament de 
projectes compartits entre els instituts, 
el sector productiu i la resta d’operadors 
que participen en l’FP de la ciutat. 

Els objectius de la Fundació són:
•  Contribuir al desenvolupament 

d’un sistema de formació 
professional eficaç i eficient.

•  Fomentar la cultura del treball per a la 
millora del capital humà i optimitzar 
la inserció en el món laboral del 
jovent amb formació professional.

•  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 arreu d’Europa.

www.fundaciobcnfp.cat
fundaciofp@bcn.cat

Porta 22
Porta 22 és un espai de lliure 
accés, anònim i gratuït, on pots trobar 
informació, orientació i formació sobre 
les ocupacions amb futur i les noves 
cultures de treball.

Ens serveix per triar uns estudis 
adients als teus gustos, per conèixer 
noves ocupacions i per a identificar 
les passes que has de seguir per 
aconseguir una feina. 

porta22@barcelonaactiva.es
www.bcn.es/porta22

Associació Xarxa FP
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 empreses 
i la transició al món del treball.

Principals objectius de Xarxa FP:
•  Promocionar la mobilitat dels 

joves en pràctiques en empreses 
de la Unió Europea.

•  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 els entorns professionals afins 
a les estratègies de cada ciutat.

•  Possibilitar la mobilitat del 
professorat per potenciar la seva 
formació i la requalificació 
professional.

www.bcn.es/xarxa
xarxafp@bcn.cat

El Consorci d’Educació 
de Barcelona (CEB)
El Consorci d’Educació de 
Barcelona és un organisme creat 
pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya i per l’Ajuntament 
de Barcelona amb la finalitat de 
gestionar l’educació a la ciutat 
de manera conjunta.

En els 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. 

secretaria.ceb@gencat.net
www.edubcn.cat

re
cu

rs
os

 al
 te

u 
ab

as
t

pp
pwww.bcn.es/porta22



E
ns

en
ya

m
en

ts
 a

rt
ís

ti
cs

99

Consell de la Formació 
Professional de Barcelona
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. 

consellfpo@bcn.cat

Institut Català de 
les Qualificacions 
Professionals
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.

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 de la formació professional contínua.

•  Facilitar l’encaix entre la demanda 
de mà d’obra qualificada i l’oferta 
de personal competent. 

www.gencat.net/educacio/icqp

Pla Jove 
Formació-Ocupació
El Pla Jove és un programa del Consorci 
d’Educació de Barcelona que ofereix 
suport als centres de secundària, 
als joves i a les seves famílies en els 
moments de transició d’aquell alumnat 
que acaba l’educació secundària 
obligatòria sense obtenir el graduat.
Un equip de tècnics del programa 
orienta aquests joves sobre els itineraris 
formatius més adequats per a la transició 
al món laboral o el retorn al sistema 
educatiu reglat.

Consorci d’Educació de Barcelona
Àrea d’Innovació

www.edubcn.cat

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, 328
OAC de Sants-Montjuïc: C. Creu Coberta, 104
OAC de la Marina: Pg. Zona Franca, 185-219
OAC de les Corts: Pl. Comas, 18
OAC de Sarrià-Sant Gervasi: C. Anglí, 31
OAC de Gràcia: Pl. de la Vila de Gràcia, 2
OAC d'Horta-Guinardó: Rda. Guinardó, 49
OAC de Nou Barris: Pl. Major, 1
OAC Zona Nord: C. Vallcivera, 20
OAC de Sant Andreu: Pl. Orfila, 1
OAC Garcilaso: Juan de Garay, 116-118
OAC de Sant Martí: Pl. Valentí Almirall, 1
OAC de Sant Miquel: Pl. Sant Miquel, 4

Telèfon 010
(Preu de la trucada: 0,45 euros. 

Cost min: 0,06 euros. Tarifat per segons. IVA inclòs.)

Horari: de dilluns a diumenge de 8 a 24 h 

www.edubcn.cat
www.bcn.cat/educacio
www.fundaciobcnfp.cat

Per a més informació
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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
www.fundaciobcnfp.cat

Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon 93 551 10 00
secretaria.ceb@gencat.net
www.edubcn.cat

L’edició dels continguts 
d’aquesta guia es va tancar 

al febrer del 2010.

Atesa l’aplicació de la LOE i la revisió 
i actualització del catàleg de títols 
de formació professional, aquesta 

informació pot estar subjecta a canvis. 
Si voleu consultar la informació més 

actualitzada, visiteu  

www.gencat.cat/educacio www.gencat.cat/educacio 

PEP (44 anys):
«Gràcies a 
l’FP estic gaudint 
d’una segona vida»

SARA (16 anys):
«Volia una formació més 
concreta, que em preparés 
per al món del treball»

NÚRIA (51 anys):
«Avui som una parella 
formada per un jubilat 
i una estudiant d’FP»




